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आदरणीय मान्यवर,
ससे्नह वंदे !

माझा नवोपक्रम आपणासमोर सादर करण्यापूवी माझे मनोगत, माझे दोन शब्द
आपणासमोर मांडू इच्छितो. अगदी खरे सांगायचे तर... हा केवळ एक उपक्रम नव्हता तर होती
एक आनंददायी शशक्षण यात्रा ! या संकटकालीन वादळात पहहली झेप घेताना चचमुकल्ांच्या
पंखाना बळ देणारी जणू एक अभ्यास जत्रा ! आपण सारेच जाणतोय, आपण सारेच अनुभवतोय
आणण आपण सारेच लढतोय ! या संकटाववरुध्द आणण या शशक्षणाच्या अखहंडत प्रवाहासाठी !
कोरोना आपत्तीमुळे मानवी जीवनाच्या सवव घटकावर अन् क्षेत्रावर होत असलेले दूरगामी पररणाम
आपण पाहत आहोत, अनुभवत आहोत. आपल्ा शशक्षणप्रवाहातही यामुळे गलेी अनेक हदवस
अडसर वनमावण होऊन शशक्षण संक्रमण कायावत मयावदा येत आहेत. पयावयाने ही गंभीर परस्थिती
पाहता आपण आज काळानुरूप अन् पररस्थितीनुरूप वगेळी भचूमका करणे ही काळाची गरज
बनली आहे. शासनाने देखील ‘शाळा बंद ठेवणे’ अपररहायव झाले असले तरीही ववद्यार्थ्ाांचे शशक्षण
कसे चालू ठेवता येईल ? यासाठी ववववध प्रयत्न आणण कायवक्रमांचे सातत्याने आयोजन केले आहे.
शशवाय शशक्षकांनाही शशक्षण चालू ठेवण्यासाठी स्वयंसू्फतीने ववववध प्रयत्न आणण नवोपक्रम
आपल्ा शाळेत करण्यासाठी प्रवृत्त केले. या शासनाच्या सादला हदलेला प्रवतसाद म्हणजेच या
लॉकडाऊन काळात १ ली सारख्या पायाभूत कक्षासाठी... एक पयावयी कायवक्रम म्हणून वाटचाल
केलेला आपणासमोर या वनचमत्ताने सादर करत असलेला ‘पक्का पाया पहिलीचा ......जाणीव
पहिला आकार देताना’ हा नवोपक्रम.

या आपत्तीकाळात ऑनलाईन शशक्षणाचा प्राधान्याने वापर होत असला तरी इयत्ता १
ली या पायाभूत कक्षेसाठी केवळ ऑनलाईन पद्धतीचा वापर करणे वास्तववकदृष्ट्या वयाचा आणण
क्षमतेचा ववचार करता प्रारंचभक स्तराच्या दृष्टीने अयोग्य वाटत होते. शशवाय पहहलीचा वगव म्हणजे
जणू शशक्षणाचा पायाच. ववद्यार्थ्ावचा खऱ्या अर्ावने शैक्षणणक आणण सवाांगीण ववकास करायचा
असेल, तर हा पाया मजबूत असणे खूप आवश्यक आहे. पायाभूत भाविक क्षमता, अंकगणणतीय
साक्षरता व अध्ययन वनष्पती या गोष्टी साध्य करायच्या असतील तर त्यायोग्य वातावरण आणण
संधी उपलब्ध होतील असे नवोपक्रम हाती घेणे क्रमप्राप्त ठरते. या नवोपक्रममुळे आपत्ती काळातही
मुलांना एक चांगले व्यासपीठ प्राप्त झाल.े जणू शशक्षणरुपी पहहला ज्ञानकण रटपताना
चचमुकल्ांच्या पंखानंा बळकटी प्राप्त झाली. शशक्षक, पालक व ववद्यार्ी यांच्या समन्वयातून
साकार झालेला हा उपक्रम राज्यातील अन्य शाळांना देखील अनुकरणीय आणण हदशादशवक
ठरला. या नवोपक्रमाच्या अनुिंगाने ऑनलाइन कायवशाळा, वेवबनार आणण सेचमनार मधून
राज्यभरातील शशक्षकांना या नवोपक्रम अंतगवत घ्यावयाच्या ववववध कृती व प्रात्यशक्षक बाबत
मागवदशवन व प्रेररत करण्यात आल.े या अंतगवत घेतलेले कृती उपक्रम भववष्यकालीन उपयुक्त
ठरतील असे आहेत.

मला आनंद आहे की, या आपत्ती काळातही इयत्ता १ ली सारख्या पायाभूत कक्षेस
पहहला आकार देणे, तयारी घेणे हे आवाहन होते, पण या नवोपक्रममुळे यशस्वी झालो. स्पधेच्या
वनचमत्ताने आपणासमोर र्ोडक्यात सादर करण्याचा माझा हा एक अल्प प्रयास !

श्री. सचिन देसाई

प्रास्ताविक

(१)
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❑ १. नवोपक्रमाचे शीषाक 

पक्का पाया परहलीचा
......जाणीव पहिला आकार देताना

SCAN OR CLICK

उपक्रमाची माहिती णिहडओ स्वरुपात पिा
ललिंक :

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xUBt2onnzNRRI9glolHet06XTww1cr

(3)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xUBt2onnzNRRI9glolHet06XTww1cr
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xUBt2onnzNRRI9glolHet06XTww1cr


❑ २. नवोपक्रमाची गरज व महत्व  

▪ उपक्रम वनिडण्यािे कारण :-
गतिर्षी पासून सारे विश्व एका नव्या आव्हानाला सामोरे जात होते.

कोरोना आपत्तीमळेु मानिी जीिनाच्या सिव घटकािर अन् के्षत्रािर दूरगामी पररणाम झालते.
शिक्षणासारखे पवित्र के्षत्रही याला अपिाद राहहले नाही. एवप्रल २०२० पासून कोरोना
महामारीमळेु िाळा बंद झाल्या. ज्ञानािा हा अखंड िाहणारा झरा जणू कोरडा पडू लागला
मग, िासनानेही यासाठी कंबर कसली. विविध माध्यमाद्वारे शिक्षणािी ज्योत तेित
ठेिण्यािा आटोकाट प्रयत्न केला. आमहां शिक्षकांनाही पे्रररत केल.े यािर्षीिे निीन
िैक्षशणक सत्र सुरु झाले तरी संकट टळले नव्हते. िाळा सुरु होणे िक्य नव्हते.
शिक्षणप्रिाहातही यामळेु अनेक वदिस अडसर वनमावण होऊन शिक्षण संक्रमण कायावत
मयावदा यते होत्या. आमच्या ग्रामीण भागात पुरेसे नेटिकव उपलब्ध नाही. ऑनलाईन
शिक्षणासाठी सिवि पालकाकडे स्माटव फोन उपलब्ध नाहीत, पयावयाने प्रत्यके मलुािी प्रत्यक्ष
ि अप्रत्यक्ष संिाद साधणे कठीण होऊन बसले होते. शििाय जरी मोबाईल सुविधा असली
तरी त्यािा अचतिापर होईल अगर तिी सिय लागेल अिी आरोग्याच्या दृष्टीने हहतकारक
नसल्यािी भीती जाणित होती. अिा काळात पहहलीच्या मलुांिी पहहली जडणघडण
करणे, योग्य आकार देणे आदिव विद्यार्थी आशण िगव घडिणे हे एक आिाहन होते, महणूनि
ही गंभीर परस्थिती पाहता काळानुरूप अन् पररस्थितीनुरूप िेगळी भूचमका करणे ही
काळािी गरज बनली. या िर्षी माझ्याकडे इयत्ता १ ली िा िगवशिक्षक महणून काम करायिे
होते. शिक्षणािा श्री गणेिा करणाऱ्या मलुांना सहज सुलभ आशण आनंददायी प्रिासयात्रा
सुरु करायिी होती. या सिव गोष्टी ींिा साकल्याने वििार करून समहू अध्यापन पद्धतीिा
स्िीकार करत ‘पक्का पाया पहहलीिा .... जाणीि पहहला आकार देताना’ हा निोपक्रम
हाती घेतला.

इयत्ता १ ली कके्षिा आशण यातील विद्यार्थी ियोगटािा मानसिास्त्रीय
वििार करता कृतीयकु्त कायवक्रमातनू आंतरहक्रया वनमावण होतील अिी पद्धती िापरणे
आिश्यक होते. सुरशक्षत िातािरणात पायाभतू भावर्षक क्षमता, अंकगशणतीय साक्षरता ि
अध्ययन वनष्पती या गोष्टी साध्य करण्यासाठी सुयोग्य िातािरण आशण संधी उपलब्ध करुन
देण्यासाठी पालकांच्या सहकायावने मलुांिा पाया पक्का करण्यासाठी सूत्रबद्ध असा
आनंददायी उपक्रम घेणे आिश्यक िाटल.े

मलुांिा प्रत्यक्ष सहभाग, भावर्षक उपक्रम ि गशणतीय प्रात्यशक्षके यातून
त्यांिा अपेशक्षत िैक्षशणक विकासासोबत आत्मविश्वास, सृजनिीलता, अध्ययन रुिी,
वििारिीलता यासारख्या भािवनक विकासास देखील संधी प्राप्त होणार होती. कोरोना
काळात िाळा बंद असताना मलुांना िकै्षशणक कृतीत गुं तिनू ठेिणे आिश्यक होते यासाठी
सदर ज्ञानरिनािादी उपक्रम हाती घेण्यात आला.

( ४ )



▪ उपक्रमािे िगेळेपण:-
कृतीतून, अनुभिातून अगर प्रात्यशक्षक कायावतनू मलुांना शिकण्यािी

संधी देणारा आशण मलुभूत संबोध सहजपणे वनमावण करणारा हा उपक्रम आहे. िगवअध्ययन
अगर ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली िापर करणे या पके्षाही पररणामकारक ि आनंददायी
प्रणालीिा िापर करता आला. ज्ञानरिनािादािर आधाररत उपक्रम अंतगवत कृती समाविष्ट
केल्याने पायाभूत ज्ञान, क्षमता दृढ होण्याबरोबर सृजनिीलता, कल्पकता या बरोबर
तकव िक्ती आशण वििारक्षमतेत िाढ झाली. मलुांच्या कृतीिील अध्ययन पद्धती बरोबर एक
शिक्षक महणून आशण एक पालक महणून कोणती जाणीि ठेिायला हिी कोणता वििार
करायला हिा यािे चितन करून देणारा हा मानसिास्त्रीय वििारधारा असणारा हा उपक्रम
होता. आपत्ती काळात सदर निोपक्रम अचधकतर समहू अध्यापन पद्धतीने घेण्यात आला.
पालकांिी भूचमका यात खपू महत्िािी होती. पालकांनी समांतर भूचमका पार पाडून सुयोग्य
आंतरहक्रया वनमावण करण्यास सहकायव केल.े अध्ययन-अध्यापन यांिा संगम एका आनंदपूणव
आशण मकु्त िातािरणात साध्य झाली. या उपक्रमांतगवत विपुल प्रमाणात िैक्षशणक साहहत्यािी
वनर्ममती करून जोड देण्यात आली. साहहत्यािा िापर करून ज्ञानरिनािादी कृती करण्यास
सांचगतल्या त्यामळेु या आणीबाणीच्या काळातही शिक्षण संक्रमण प्रहक्रयलेा संजीिनी देणारा
हा उपक्रम ठरला आहे.
▪ उपयुक्तता :-

या आपत्कालीन स्थितीत हा विद्यार्थयाांना शिक्षणाच्या प्रिाहात ठेिण्यािा
एक सुरशक्षत मागव आहे. ऑनलाईन शिक्षणाला काही अडर्थळे ि मयावदा यतेात तसे उपक्रमात
आले नाहीत. १००% विद्यार्थयावनी यािा लाभ घेतला. पायाभतू क्षमता, पायाभतू भावर्षक ज्ञान
तसिे अंकगशणतीय साक्षरता यांिी तयारी योग्य प्रकारे झाली. या उपक्रमाअंतगवत कृती-
उपक्रम प्रारंशभक अििते खूप लाभदायक असल्यािे वनष्कर्षावत जाणिले नंतर यािी
सविस्तर माहहती माझ्या ब्लॉगसाईड ि YouTube channel िर प्रसाररत केली. या
उपक्रमािा राज्यातील अनेक िाळांनीही अनुकरणीय िापर केला. राज्यभरातील अनेक
शिक्षक आशण पालकही या कायवक्रमात सहभागी झाले. आिश्यक ि िक्य त्या हठकाणी
ऑनलाइन शिक्षणािी माध्यमहेी िापरण्यात आलीत यामळेु मलुांना यािी एक निी अनुभूती
चमळाली. विर्षयांिी पायाभूत तयारी िांगली झाली. मलुांच्यात गुणित्तेसोबत आत्मविश्वास,
हक्रयािीलता, सृजनिीलता ि कल्पकता यात सयुोग्य प्रगती साधली. बालकांिी िैक्षशणक
प्रगती खुल्या िातािरणात साधता आली. या उपक्रमाच्या ि शिक्षणप्रणालीच्या यिस्िीतेसाठी
मी मबुलक प्रमाणत पूरक असे ई-साहहत्य वनर्ममती केली, सोबति QR कोड च्या सहाय्याने
िापरात सहजता ि सुलभता आणली. ICT िा प्रभािी िापर करता आला. मलुांनाही
याबाबत रुिी ि शजज्ञासा िाढली. विद्यार्थीकें वित असणारा हा उपक्रम फलदायी ठरला.
श्रािण, भार्षण, िािन ि लखेन यासह गशणतीय साक्षरता यांनी कौिल्ये यात िृद्धी करणारा
हा उपक्रम ठरला. ऑनलाईन शिक्षण पद्धती यािर पूणवतः अिलंबनू न राहहलनेे मलुांिे आरोग्य
िांगले राहहल.े
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❑ ३. उपक्रमाची उरिष्टे

➢ कोरोना / लॉकडाऊन काळात इयत्ता पहहलीच्या विद्यार्थयाांच्या प्रार्थचमक अििते
अध्ययन प्रहक्रयते यणेाऱ्या अडर्थळयांिा िोध घेणे.

➢ कोरोना / लॉकडाऊन काळात इयत्ता पहहलीच्या विद्यार्थयाांिी आरंभ काळात अध्ययन
प्रहक्रया सहज, सुलभ आशण पररणामकारक होण्यासास्ठी विविध कृती कायवक्रम
तयार करणे.

➢ पायाभतू भावर्षक क्षमता, अंकगशणतीय साक्षरता ि अध्ययन वनष्पती या गोष्टी साध्य
करण्यासाठी योग्य िातािरण आशण संधी उपलब्ध करून देणे.

➢ कृती-कायवक्रम ि विविध उपाययोजनांच्या माध्यमातून प्रार्थचमक अििते आरंभीच्या
काळात मलुांमध्ये झालले्या गुणात्मक आशण भािनात्मक बदलांिी पररणामकता
अभ्यासणे.
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❑ ४. उपक्रमाचे मनयोजन

उपक्रमाची कार्यवाही करण्यापवूी त्याचे कालबद्ध निर्ोजि करण्यात आल.े
निर्ोजिामळेु पुढील दिशा आखणे सहज सुलभ झाल,े शशवार् संभाव्य समस्या व अडचणीवर र्शस्वी
उपार्र्ोजिा करण्यात आली. र्ामध्ये निरीक्षण पद्धतीचाही वापर करण्यात आला. संबधित घटकांशी
चचा करण्यात आली.

• पवूयस्थितीचे निरीक्षण-
कोरोिा महामारीमुळे र्ा सवांिा र्ोग्य िवोपक्रमात म्हणजचे अध्यर्ि कृतीत गुंतवणे र्ा

प्रसंगी अत्यावश्यक बिले होत.े इर्त्ता पादहलीचा वगय म्हणजे ‘शशक्षणाचा श्री गणशेा’ मलुांचे लखेि
वाचि खऱ्र्ा अर्थािे र्ाच टप्प्यात सरुु होत.े शशक्षणासाठी ऑिलाइि पद्धत सावयत्रिक मािली जात होती.
र्ात अिेक मर्ािा आणण अडर्थळे दिसू लागलेत. वरच्या वगातील मुलांिा जशी ऑिलाईि शशक्षण
पद्धती सहज वापरता र्ेते नततकी र्ा सवात लहाि वर्ोगटासाठी नवचार करणे अशास्त्रीर् वाटू लागली.
शशवार् सवयच पालकांच्या जवळ स्माटय फोि िव्हत.े जरी असते तरी र्ा पार्ाभतू कक्षसेाठी मला हे
एकमवे माध्यम वापरार्चे िव्हत.े लहाि मलुांिा पदहला आकार िेण,े शशक्षणाची पदहली गोडी निमाण
करणे र्ा सवात महत्वाच्या उणद्धष्ट प्राप्तीत कुठे तरी मर्ािा जाणवू लागल्या. शशवार् लहाि
मलुांच्याकडूि अभ्यासाच्या कारणावरूि मोबाइलचा गरैवापर अगर अनतवापर होत असल्याचे
पालकांच्या कडूि तक्रारी होत्या. र्ातिूच प्रािान्यािे मलुांचे आरोग्य चांगले राहील र्ास्तव मोबाईल चा
अनतवापर टाळूि अध्यर्ि परूक आणण अध्यर्ि सलुभ कृतीत मुले आिंिपणूय सहभागी होतील असा
कार्यक्रम प्रर्थम सि पासिू हाती घणेे अनिवार्य वाटलिेे र्ा िवोपक्रमाचे निर्ोजि ठरल.े

• पालकांशी संवाि तर्था अिभुवी, तज्ञाशी पवूयचचा-
पालकांिा र्ा िावोपक्रमाचे गरज, स्वरूप व अंमलबजावणी र्ा अिुषंगािे चचा केली.

शशवार् शिक्षण प्रक्रियचेा एक आधारभूत घटक म्हणनू या उपिमात कोणती जबाबदारी घ्यावी
लागले ? या आपत्ती काळात कोणती खबरदारी घ्यावी लागले ? याचीही जाणीव करूि दिली. काही
गोष्टी शालरे् पररसरात समूह अध्यापि मध्ये घ्यार्च्या होत्या तर काही गोष्टी घर अर्थवा घरच्या पररसरात
करावर्ाच्या होत्या. लेखिपवूय तर्ारी करता काही प्रात्यशक्षके मुलांच्याकडूि करूि घ्यावी लागणार
होती. र्ा सवात पालकांची भूनमका खपू महत्वाची होती. र्ा आपत्ती काळात शशक्षण अखंत्रडत आणण
पररणामकारक घडवण्यासाठी पालकाची भूनमका खपू प्रभावी व जबाबिारीची होती त्याअिुषंगािे
पालकांिा कार्यक्रम अंतगयत त्यांची नवनवि टप्प्यातील भूनमका समजाविू िेण्यात आली. एक पालक
म्हणनू ‘मलु’ं घडवत असताना आपण कोणता ववचार कोणती जाणीव ठेवायला हवी ? याचे
िास्त्रीयदृष्ट्या वववचेन आणण मागगदिगन करण्यासाठी एक वविेष सवंाद माशलका यु ट्यबू वर सरुु
करण्यात आली. पालकांिा वनेबिार मध्ये सहभागी करूि घतेले व निर्ोजि व कार्यवाही र्ाबाबत चचा
घडविू आणली. SWADHYAY वापराबाबत प्रात्यशक्षक मादहती दिली. अपेशक्षत सहकार्य व प्रनतसाि
र्ांचीही जाणीव करुि दिली. इयत्ता पहहलीसाठी आदिग काम केलले्या अनभुवी शिक्षकांचे तसचे
काही शिक्षणतज्ञाचा सल्ला देखील ववचारात घेण्यात आला.
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• आवश्यक साििांची निनमिती व नवचार-
र्ा उपक्रमात ‘लखेनपूवग तयारी’ ही इ १ ली च्या स्तरातील सवात महत्वपणूय गोष्ट होती.

र्ाकररता िवोपक्रम अंतगयत निर्ोशजत केलले्या कृनतर्ुक्त उपक्रमासाठी नवधभन्न प्रकारचे सादहत्य आणण
साििे लागणार होती. र्ात घरात सहजपणे उपलब्ध असणाऱ्र्ा सादहत्याचा प्रािान्यािे आधिकतर वापर
करण्याचा नवचार करण्यात आला. र्ादृष्टीिे अशा सवय वस्तूंची प्रर्थम र्ािी करण्यात आली. उिा. रांगोळी,
नबर्ा, शेंगा, शेंगिाण,े नबर्ा, कागि, माती, पीठ, सईु, िोरा इत्या. त्या बाबत पालकांिाही कल्पिा दिली.
र्ा सोबत काही साििे, अक्षर काड,े वाक्य पाट्या बिवाव्या लागणार होत्या. र्ासाठी सवात नवशशष्टपणूय व
प्रभावशाली अशा त्रडशजटल बकु निनमितीचा वापर करण्याचे ठरनवल.े या परूक प्रोजेक्टसाठी आवश्यक
स्लाईड्स, व्हिक्रडओ तथा इतर महत्वपणूग डॉक्यमुेंटस तयार करण्यात आल.े या क्रडशजटल बकु चा
अधधक प्रभाविाली वापर करता यावा यासाठी त्याला QR कोड सवुवधा देखील देण्यात आली.
याशिवाय यास अनसुरून इतर ई-साहहत्य, िैक्षणणक व्हिक्रडओ व ऑनलाईन अभ्यासमाला वनवमिती
करणे आवश्यक होत.े यासाठी स्वतः अनके िैक्षणणक व्हिक्रडओचंी व अभ्यासमालांची वनवमिती केली.
सदर ई-साहहत्य माझ्या राज्यभर वापर होत असलले्या SMART EDUCATION या YouTube
Channel व ब्लॉग वरही प्रसाररत केल.े नवशशष्टपणूय अक्षरकाडे आणण शब्द्काडे तर्ार करण्यात आलीत.
लखेिपवूयतर्ारी साठी डॉटडे फॉन्टर्ुक्त त्रप्रटं्स तर्ार करण्यात आल्या त्या पसुिू पिुः पिुः वापरता र्ाव्यात
र्ासाठी त्या LAMINATE करण्यात आल्या त्यामळेु पुसिू पनु्हा पनु्हा वापरता र्ेणे शक्य झाल.े सिर
सादहत्याचा उपर्ोग राज्यभरातील नवद्यार्थ्यासाठीही झाला. माझे काही स्वनिनमित ई- सादहत्य िीक्षा
अॅपवरही उपलब्ध आह.े. मलू्यमापिाची आवश्यक ती साििांची पवूयतर्ारी केली. पवूयचाचणी, उत्तर
चाचणी व त्यांच्या निकालाचे नवश्लषेणात्मक तलुिा करणारे तके्त तर्ार करण्यात आलते. मलू्यमापिाची
साििे व तंिे र्ासाठी आवश्यक ती सामगु्री करण्यात आली. मादहती संकलिासाठी िोंितके्त तर्ार
करण्यात आल.े िवोपक्रम अंतगयत नवनवि कार्यक्रमांचे कालबद्ध निर्ोजिपिके करण्यात आलीत. उपक्रम
कार्यवाहीत सिर सवय साििांचा व सादहत्याचा चांगला उपर्ोग झाला.
• िवोपक्रमासाठी सहकार्य व माियशयि -

र्ा िवोपक्रमासाठी शिक्षणाधधकारी मा. आिा उबाळे मॅडम, गटशिक्षणाधधकारी मा.
दीपक मेंगाणे साहेब, शिक्षणववस्तार अधधकारी मा. प्रबोध कांबळे साहेब, कें द्रप्रमखु मा.आबा पसारे
साहेब यांचे मागगदिगन व प्ररेणा नमळाली. सिर िवोपक्रम अधिक प्रभावी कसा राबवता र्ेईल ? र्ातील
र्ेणाऱ्र्ा समस्या कश्या पद्धतीिे सोडवत्या र्ेतील ? र्ाबाबत उपार् सचुवल.े त्याचा उपक्रमास
सकारात्मक लाभ झाला. राष्टरपती परुस्कार प्राप्त शशक्षक श्री. संभाजी गोनविं पाटील (कोल्हापरू) व श्री.
सरेुश शशगंणे सर (बलुडाणा) तसचे िवोपक्रम पुरस्कार्थी श्री सचचि र्ािव सर (सातारा) र्ांचहेी वळेोवेळी
र्ा कार्ासाठी व िवोपक्रमासाठी मागयिशयि प्राप्त झाल.े

शजल्हा शशक्षण व प्रशशक्षण संिा, कोल्हापरू चे मा. प्राचायग आय. सी. िेख साहेब, मा.
रमेि कोरे व इतर सन्मानीय अधधव्याख्याते यांचे अनमोल मागगदिगन व पे्ररणा वमळाली. अिुभवातिू
अिेक तज्ञ व्यक्तीचे मागयिशयि नमळत रादहल.े र्ाशशवार् र्ा उपक्रमात सहभागी झालले्या अिुकरण करत
असलले्या राज्यभरातील अन्य शशक्षक व पालक र्ांची वेळोवळेी नवशषे ऑिलाईि वबेीिार तर्था चचासि
आयोशजत करून नवोपिमाची माहहती देत असताना इतरांचे नाववन्यपूणग कल्पना तसचे ववचार ही
ववचारात घेण्यात आल.े त्याचा उपयोग नवोपिम अधधक पररणामकारक होण्यासाठी झाला. इ
पहहली साठी उल्लेखनीय काम करणाऱ्या अनभुवी तसचे तज्ञ शिक्षकांच्यािी र्ाबाबत ससंुवाि ठेवत
उपक्रम अधिकाधिक प्रभावी करण्यासाठी अखंत्रडत प्रर्त्न ठेवलते.
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• करावर्ाच्या कृतींचा निशित केललेा क्रम :
1) ‘कोरोिा’ आपत्ती काळात इर्त्ता पदहलीच्या नवद्यार्थ्यांच्या प्रार्थनमक अविेत अध्यर्ि

प्रत्रक्रर्ते र्णेाऱ्र्ा समस्यांचा शोि घणे.े
2) प्राप्त पररस्थितीत समस्याचे निराकरण करण्यासाठी पालकांशी सवंाि सािूि आवश्यक

कार्यक्रमांचे निर्ोजि करण.े
3) इर्त्ता पदहलीच्या नवद्यार्थ्यांची आरंभ काळात अध्यर्ि प्रत्रक्रर्ा सहज, सलुभ आणण

पररणामकारक होण्यासाठी नवनवि कृती कार्यक्रम तर्ार करण.े
4) नवद्यार्थ्यांिा शशक्षणाची गोडी निमाण होईल. पार्ाभतू भात्रषक क्षमता व अकंगणणतीर्

साक्षरता व अपेशक्षत अध्यर्ि निष्पती साध्य होईल. अशा कृतीशील उपक्रमांची र्ािी करूि
त्यांचा निर्ोजिात समावेश करण.े

5) शाळेच्या पदहल्या दिवशी नवनवि कार्यक्रमाद्वारे ‘प्रवेशोत्सव’ साजरा करण.े ‘पदहले पाऊल’
सारखा आििंपूणय कार्यक्रम शाळेत आर्ोशजत करण.े

6) मुलांचा पार्ाभूत भात्रषक नवकास साध्य करण्यासाठी व आत्मनवश्वास निमाण करण्यासाठी
‘माझी ओळख’ हा कार्यक्रम घणे.े

7) लेखिपवूय तर्ारीसाठी नवनवि सादहत्याचा वापर करुि आवश्यक कृती आणण खळे
मुलांच्याकडूि समूह अध्यापि कें द्रात अर्थवा पालकांच्या सहाय्यािे घरी करूि घणे.े

8) अकंांची ओळख आणण दृढीकरण र्ांच्यासाठी समूह कें द्रात गट पद्धतीिे नवनवि मिोरंजक
खळे घणे.े

9) अकं काडाचा वापर करुि कल्पकतेिे नवनवि रचिावािी कृती व खळे र्ामध्ये नवद्यार्थ्यांिा
सहभागी करुि घणे.े

10) काही नवशशष्टपूणय अकंकाडय व शब्दकाडय चा वापर करुि सहज, सलुभपणे वाचि लेखि
सराव घणे.े शब्दनिनमिती तसेच शब्दलेखि र्ांस सादहत्य वापरातूि वाव िेऊि पार्ाभतू
भात्रषक क्षमता प्राप्त करण.े

11) शब्दतारका र्ा QR कोड सुनविा असणाऱ्र्ा त्रडशजटल बकु ची निनमिती करूि पार्ाभूत
भात्रषक क्षमतेची पररपूणय तर्ारी करूि घणे.े

12) गणणतीर् साक्षरता निमाण व्हावी र्ासाठी गणणत पेटी तर्था इतर साििाचा वापर करत
गणणतीर् खळेांची मांडणी करण.े

13) वाचि व लेखि र्ाची आवड निमाण होईल, सहजपणे संिी निमाण होईल र्ासाठी
पररसरात वाचि कट्टा निमाण करण.े

१४) स्माटय बोडय, स्माटय टी.व्ही. तर्था स्माटय मोबाईल र्ा सारख्या ICT साििांची उपलब्धता करूि
त्यांच्या सहाय्यािे प्रभावशाली आणण प्रभावशाली अध्यर्ि अिभुूती व आतंरत्रक्रर्ा साध्य
करण.े शासिाचा SWADHYA उपक्रमर्ाबबत नवद्यार्थी व पालक र्ांिा प्रात्यशक्षक मादहती
िेऊि सिर उपक्रम पूणय करूि घणे.े
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15) YouTube Channel चा वापर करून ववशेर् सुंवादपर णिहडओ माललकाद्वारा उपक्रम
अुंतगषत कृती कायषक्रम याुंची प्रार्त्लक्षक स्वरूपात माहिती दाखवण.े राज्यभरातील इतर पालक व
लशक्षक याुंना याबाबत माहिती देऊन प्रेरणा देणे.
१6) गणणतीय भार्ाचा स योग्य वापर िोऊन गणणतीय सुंबोध आणण साक्षरता दृढ िावी यासाठी
सुंधी उपलब्ध करणे पररसरातील वस्ूुंचा वापर आणण बेरीज वजाबाकी सुंबोध लनचमिती करणे.
१7)लोकसिभागातून अध्ययन पूरक स ववधा आणण वातावरण लनचमिती करणे. ‘वाढहदवस आमच्या
चमत्राचा’ यासारख्या उपक्रम अुंतगषत कायषक्रमातून वगाषतील सवष ववद्यार्थ्ाांना आवश्यक शैक्षणणक
साहिर्त् उपलब्ध िोण्यासाठी प्रयत्नशील रािणे.
१8) भार्ण सुंभार्ण आणण भावलनक ववकास या कररता ववववध नाट्यीकरण कायषक्रम घेणे.
१9) म लाुंच्यात झालेल्या बदलाुंच्या नोंदी योग्य प्रकारे करून मूल्यमापन करण्यासाठी योग्य
साधने आणण तुंते्र ववकलसत करणे
20) भार्ा समृद्धी कररता अवाुंतर वाचन करण्यासाठी प्रवृत्त करणे र्त्ासाठी आवश्यक साहिर्त्
सुंधी उपलब्ध करुन देणे. वाचनकट्टा, बालग्रुंथालाय, तरुंग वाचनालय तथा वृत्तपत्रकट

ऑऊटस याुंचा प्रभावी वापर करणे.
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• कायविाहीिे टप्पे (िेळापत्रक )
सदर नवोपक्रम अुंतगषत लशक्षण चालू ठेवण्याचा व ववद्यार्थ्ाांना लशक्षणाच्या प्रवािात आणून र्त्ाचा

शैक्षणणक पाया मजबूत करण्याचा लशवाय प्रारुंलभक अवसे्थत लशक्षणाची गोडी लनमाषण करून भावर्क क्षमता
व अुंकगणणत साक्षरता वृद्धी याकररता यथोचचत प्रयत्न करण्यात आला.र्त्ासाठी आजअखेर केलेले प्रयत्न,
कायषक्रम व मित्वपूणष टपे्प खालीलप्रमाणे.....

अ. 

क्र.
कालावधी उपक्रम अंतर्गत कृती 

१ )
१ जून , २०२१ ते

१४ जून  २०२१

विद्यार्थी समस्या आढािा घेणे, पालक ि तज्ाांशी चचाा करणे, उपक्रमाचे वियोजि करणे, िररष्ाांचे मार्ादशाि घेणे,

आिश्यक साधि ि सावित्याचा विचार करणे.

२ ) १५ जून २०२१ विविध िाविन्यपणूा कायाक्रम आयोजि करूि ‘प्रिेशोत्सि’ साजरा करणे. ‘पविले पाऊल’, ‘विद्यार्थी वमरिणकू’

तर्था शैक्षवणक सावित्य िाटप आदी. कायाक्रम घेणे.

३ )
१६ जून २०२१ ते

२० जून २०२१ 

‘माझी ओळख’ या कायाक्रम अांतर्ात विदयार्थयाािा स्ितःविषयी, स्ितःच्या कुटुांबाविषयी याचबरोबर आिडी-

वििडी विषयी बोलण्यास प्रितृ्त करणे. अविव्यक्ती साठी विविध सांधी विमााण करणे.

४ )
२१ जून २०२१ ते 

३० जून २०२१

लेखि पिूा तयारीपर कृती कायाक्रम घेणे. समिू अध्ययि कें द अर्थिा घरी असतािा विविध कृती घेणे, उदा. शेंर्ा

सोलणे, दोरा ओिणे, लसणू सोलणे, रांर्ािसुार ि आकारािसुार र्ट तयार करणे आदी.

५ )
१ जुलै २०२१ ते  

१० जुलै  २०२१

अांकज्ाि कृती कायाक्रम धळू पाटी िापर करणे. िस्त,ू वचांचोके, वबया ि अांक काडा यासारखी साधिे िापरूि

र्वणतीय सांबोध दृढ करणे आवण दृढीकरण यासाठी आिश्यक कायाकम घेणे.

६ ) 
११ जुलै  २०२१ ते

२० जुलै २०२१

स्िविवमात इ-सावित्य, YouTube channel ि ब्लॉर् द्वारे ििोपक्रम बाबत जार्तृी आवण माविती प्रसाररत करणे

तयारी घेणे, अक्षर काडा, शब्द काडा आवद. र्ोष्ींचा िापर करूि रांजक अध्ययिाची अििुतूी देणे,

७)
२१ जुलै २०२१ ते

३१ जुलै २०२१

र्वणतीय िाषा घेण्यासाठी परूक उपक्रम घेणे. ध्ििी िाषा, िस्तूांची िाषा, बोटाांची िाषा, स्पशा िाषा, र्ोष् िाषा

आदी िर आधाररत कृती उपक्रम घेणे र्वणत पेटीतील साधिाांचा िापर करणे.

८)
१ ऑर्स्ट २०२१ ते

१५ ऑर्स्ट  २०२१

शब्दत्ारका वडवजटल बकु, QR कोडयकु्त साधिे िाक्यपट््टया आदी. साधिे बििणे. शब्द विवमाती तसेच

िाक्यविवमाती यासाठी विद्यार्थी उपक्रम घेणे.

९)
१६ ऑर्स्ट २०२१ ते

३१ ऑर्स्ट  २०२१

िर्ाात अध्ययि सलुि आवण पोषक िातािरण तयार करणे यासाठी स्मरत बोडा, स्माटा टी. व्िी. अलेक्सा

वडव्िाईस, बाल ग्रांर्थालय तरांर् िाचिालय यासारख्या सवुिधा लोकसििार् यामधिू पणूात्िास िेणे.

९)
१ सप्टेंबर २०२१ ते

१५ सप्टेंबर २०२१

पररसरातील विविध िस्तूांचा िापर करूि एक अांकी बेरीज िजाबाकी यासाठी परूक कृती कायाक्रम घेणे, र्वणतीय

खेळ घेऊि सांबोध ि र्वणतीय साक्षरता दृढ करणे.

१०
१६  सप्टेंबर  २०२१ 

ते ३० सप्टेंबर २०२१

िाचि समदृ्धी उपक्रमकररता विविध कायाक्रम घेणे, िाढवदिस विवमत्त शैक्षवणक सावित्य िेट, ितृ्तपत्र चा िापर,

स्िविवमात शैक्षवणक सावित्य िापर, स्माटा बोडा चा िापर, आदी कायाकम.

११
१ ऑक्टोंबर  ते २५ 

ऑक्टोंबर २०२१

पररसरात िाचि कट्टा विवमाती, स्िाध्याय उपक्रम, दशक सांबोध कररता विविध कृती कायाक्रम, इांग्रजी पायाितू

तयारी कररता ऑिलाईि टूल्स चा प्रिािी िापर मलू्यमापि साधिे ि तांते्र याांचा िापर करूि िोंदी करणे.
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• उपक्रमोत्तर स्थितीचे निरीक्षण :
ज्या प्रमाणे उपक्रम पूवयस्थितीचे नवद्यार्थी निरीक्षण व िोंिी ठेवल्या त्याचप्रमाणे उपक्रामोत्तर

स्थितीचे निरीक्षण व िोंिी ठेवण्यात आल्या. िवोपक्रममुळे कोणता सकारात्मक बिल झाला ? नवद्यार्थी क्षमतते
कोणते बिल दिसूि आले ? कोणकोणत्या पार्ाभूत भात्रषक क्षमता व गणणतीर् संबोि दृढ झाल्या ? र्ाशशवार्
अपेशक्षत अध्यर्ि निष्पती साध्य करु शकलो का ? र्ाचे अवलोकि केले. र्ाबरोबरच कोणत्या उणीवा रादहल्या
र्ाचेही आत्मचचतंि केले. शाळा बंि असतािाही मुले अध्यर्ि प्रवाहात रममाि झालीत. शशकण्याची गोडी वाढली.
एक प्रकारे शशक्षणाचा पार्ा मजबूत होत असल्याचे लक्षात आले. नवद्यार्थ्यांिी त्रकमाि अध्यर्ि क्षमतावर प्रभुत्व
संपािि केले. नवद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेसोबत आत्मनवश्वास, सभािीटपणा, सहकार्य आिी. व्यक्तीमत्व गुणांची अधिक
जोपासिा झाल्याचे नििशयिात आल.े मराठी व गणणत र्ा पार्ाभूत नवषर्ांची तर्ारी चांगली झाल्याचे लक्ष्यात आले.
पूरक सादहत्याचा अध्यर्िासाठी र्ोग्य वापर करण्याचे कौशल्य मुलांिी अधिक आत्मसात केले. शशक्षणात
तिंज्ञािाचा उपर्ोग प्रभावीपणे करण्याचही कौशल्य, आवड नवद्यार्थी व पालक र्ांच्यात वाढली. QR कोड चा वापर
सहजतिेे व सुलभतिेे करण्यात नवद्यार्थ्यांिी प्रानवण्य संपािि केले. शाळा बंि काळात शशक्षण चालू राहण्यास मोठी
मित नमळाली. र्ा सवय गोष्टी र्ा उपक्रमाचे फशलत असल्याचे उपक्रमोत्तर निरीक्षणातिू लक्षात आले. मुलांचे शास्त्रीर्
दृष्टीकोिातिू लेखिपूवय तर्ारी व सराव पद्धती वापरल्यामुळे मुलांचे हस्ताक्षर सुंिर व वळणिार बिले. वाचि
करण्याची क्षमता र्ोग्य गतीत असल्याचे लक्षात आल.े गणणती संबोि र्ाशशवार् नवचारप्रत्रक्रर्ेला चालिा िेणारा व
निभीडपणा निमाण करण्यास पूरक ठरणारा हा उपक्रम ठरला असल्याचे उपक्रमोत्तर स्थितीत लक्षात आले.
उपिमामळेु मलुांच्यात झालेले गणुात्मक व वणगणात्मक बदल नोंद करण्यासठी वनरीक्षण तंत्राअंतगगत ववववध
कसोट्या व परीक्षण तके्त वनयोजनकाळातच बनवण्यात आले होत.े त्यामळेु उपिमोत्तर स्थितीचे सुयोग्य
मलू्यमापन करणे सोपे झाले.

• उपक्रमासाठी सािर करावर्ाचे परुावे :
िवोपक्रम अहवाल लेखि करतािा कोणते पुरावे सोबत जोडावे लागतील र्ाचा पूवयनवचार करुि प्रत्येक

टयावर त्याची जपणकू व संग्रह करुि अहवाल लेखिासोबत जोडण्यात आलेत. िवोपक्रमाची मादहती प्रभावीपणे
मांडता आली.

i. िवोपक्रम संबधित महत्वाचे फोटो.
ii. िवोपक्रमाची संपूणय मादहती प्रात्यशक्षक स्वरुपात िाखवणाऱ्र्ा व्हव्हत्रडओचंी शलकं.
iii. िवोपक्रम र्शस्वी करण्यासाठी तर्ार केलेल्या पूरक ई-सादहत्याची शलकं.
iv. संिभय म्हणिू वापरलेल्या सादहत्याची र्ािी.
v. कृती कार्यक्रम र्ासाठी तर्ार केलेले वळेापिक व साप्तादहक निर्ोजि र्ांचे िमुिे
vi. पूवय चाचणी, उत्तर चाचणी र्ाकररता वतयि बिल िोंि तके्त व कसोटी िमुिे.
vii. नवद्यार्थी मूल्यमापि नवश्लेषणात्मक तके्त, आलेख.
viii. उपक्रम जागृती व मागयिशयि र्ासाठी सुरु करण्यात करण्यात आलेल्या नवशेष संवाि माशलकेतील व्हव्हत्रडओ

शलकं.
ix. उपक्रमातील सहभागी घटकांच्या प्रनतत्रक्रर्ा, अधभप्रार्.
x. इ-साहीत्य, स्वनिनमित शैक्षणणक सादहत्य र्ांचे िमुिे, आवश्यक इतर सादहत्याची र्ािी व उपक्रम अतंगयत

वापरलेल्या व वाटप केलेल्या पूरक शैक्षणणक सादहत्याची र्ािी .
xi. िवोपक्रम अतंगयत घेतलेल्या महत्वाच्या उपक्रमांची/ कृती कार्यक्रमांची र्ािी.
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❑ ५. उपक्रमाची कायापद्धती

▪ उपक्रमािी वनशिती ि कायविाहीिे वनयोजन :-
इयत्ता १ ली ची कक्षा ही शिक्षणव्यवितेील सवात महत्वपूणग प्रारंधभक टप्पा आहे. या

प्राथवमक आणण पायाभूत अविते सुयोग्य प्रकारे भाक्रषक क्षमता आणण गणणतीय साक्षरता अवगत होणे
आवश्यक असत.े ववद्याथी कें हद्रत कृतीिील अध्ययन अनुभवातनूच ववद्यार्थ्याचा खऱ्या संबोध होत असतो.
सध्याच्या काळात ऑिलाईि शशक्षण पद्धती र्ा वर्ोगटासाठी मर्ािा असणारी व आरोग्यावर पररमाण करू
शकणारी वाटल्यािे वगेळ्या कृतीशील आिंििार्ी कार्यक्रमाचे निर्ोजि करण्यात आले. मुक्त आणण लवचचकता
असणाऱ्र्ा भर्मुक्त वातावरणात मुलांिा र्ोग्य दिशा िेणारा कार्यक्रम आखण्यात आला. मराठी, गणणत व इंगजी र्ा
नवषर्ांची पार्ाभूत क्षमता व अध्यर्ि निष्पती साध्य होईल र्ासाठी आवश्यक उपक्रमांची र्ािी करूि त्याचे क्रमवार
कालबद्ध निर्ोजि करण्यात आले.

सिर उपक्रमाकररता शशक्षका इतकीच पालकाची भूनमका महत्वाची होती. र्ासाठी इर्त्ता १ ली साठी
िाखलपाि असणाऱ्र्ा सवय १३ नवद्यार्थ्यांच्या पालकांिा संपकय करूि सिर वगासाठी प्रर्थम सि पासूि एक िानवन्यपूणय
उपक्रम सुरु करत असल्याची कल्पिा दिली. त्या अिुषंगािे पालकांची भूनमका, र्ात र्ेणारे अडर्थळे व त्यावरील
उपार्र्ोजिा र्ाबाबत चचा करण्यात आली. र्ा िवोपक्रमातिू मुलांच्या र्ा पार्ाभूत कक्षते पार्ाभूत क्षमता नवकशसत
करण्याचे प्रमुख उत्रिष्ट असल्यािे र्ास ‘ पक्का पार्ा पदहलीचा... जाणीव पदहला आकार िेतािा’ असे िाव िेण्यात
आले. अर्थात र्ा उपक्रमातिू इर्त्ता १ ली चा नवद्यार्थी घडवत असतािा एक शशक्षक म्हणिू आणण एक पालक म्हणिू
आपणास कोणती जाणीव असावी ? कोणती भूनमका असावी र्ाचे स्वािुभवातिू उत्तरच नमळणार होत.े प्रचशलत
शशक्षण पद्धती पेक्षा वगेळ्या पद्धतीचा आणण कृती कार्यक्रमांचा अतंभाव करत सिर िानवन्यपूणय आणण आिंिपूणय
उपक्रमाची निशिती करण्यात आली. र्ा उपक्रमाचे सपंूणय निर्ोजि जूि मध्ये शैक्षणणक सि सुरु होण्यापूवी करण्यात
आले आणण र्ा उपक्रमाची प्रत्यक्ष कार्यवाही शाळेच्या प्रर्थम दििापासूि सुरु झाली.
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▪ प्रििेोत्सिवदनी ‘पहहल ेपाऊल’ हा वििेर्ष कायवक्रम साजरा :-

कोणतहेी मलू ज्यावेळी िाळेत प्रवेि घेत.े नवीन वातावरणात यतेे त्यावेळी
साहशजकच ते एका ववशिष्ट दडपणाखाली असल्याचे जाणवत.े एक अपररचचत हठकाणी नवा अध्याय सुरु
करत असताना असुरशक्षत असल्याची भावना न कळत त्याच्या मनामध्ये सुरु असत.े म्हणूनच दरवषी आपण
प्रवेिोत्सव प्रसंगी अनेक आनंदपूणग कायगिम घेणे गरजचेे आहे ज्यातनू मलुांना भयमकु्त आणण आनंदपणूग
वातावरण लाभेल. याच बालमानसिास्त्रीय ववचारातनू आम्ही या उपिमांतगगत अनेक कायगिमांचे आयोजन
केले त्यापैकी एक वविषे कायगिम म्हणजे ‘माझे पहहले पाऊल’. या मध्ये दाखल झालेल्या सवग मलुांचे
िाळेच्या पहहल्या हदविी अथात १५ जनू २०२१ रोजी कोऱ्या कागदावर रंगीत पावलाचे ठसे घेण्यात आले.
त्यांची ही िाळेत पहहले पाऊल टाकण्याची आठवण अश्या कायगिमद्वारे जतन करून ठेवण्यात आली. यात
मलुांना देखील खपू आनंद वाटला. या शिवाय मलुांना वाजत गाजत वमरवणूक काढत िाळेत आणण्यात
आले. पहहल्या हदविी िकै्षणणक साहहत्य भेट देण्यात आले.

( १४ )
मा.सभापती याुंचकेडून प्रवेशोत्सवहदनी
उपक्रमास सेनीटायजरस्प्रे मशीन भेट

सामालजक घटक याुंचेकडून प्रवेशोत्सवहदनी
इयता १ ली मधील म लाुंना शकै्षणणक साहिर्त् भटे
देण्यात आले.



▪ उपक्रमासाठी आिश्यक साधनांिा वििार :-
‘कृतीतनू शिक्षण’ तथा ‘खळेातनू शिक्षण’ र्ा सूिावर सिर उपक्रमाची निशिती केली असल्यािे

र्ास पूरक आणण आवश्यक अशा सवय साििांचा आणण वसंू्तचा सवयप्रर्थम नवचार करण्यात आला. र्ातील काही साििे सहज
उपलब्ध होणारी होती तर काही साििे बिवावी लागणारी होती. त्याचे वगींकरण करूि र्ािी करण्यात आली.

लेखिपूवय तर्ारी कररता बोटांचा व्यार्ाम तर्था एकाग्रता काही कृती कार्यक्रम घेण्यात आले. त्यासाठी घरामध्ये सहज
उपलब्ध होतील अशा वसंू्तचा वापर करण्यात आला. उिा. रांगोळी, नबर्ा, चचचंोके, कागि, सुई िोरा, बाटली पाणी इत्यािी.
बोटांचा वगेवगेळ्या प्रकारे वापर करत कागि फाडण,े शेंगा फोडण,े बाटलीत पाणी ओतणे र्ाशशवार् गंगावण वणेी घालणे
र्ासारखे नवनवि उपक्रम सादहत्याचे सह्यार्ािे घेण्यात आले. पररसरात अगिी सहजपणे उपलब्ध होणाऱ्र्ा वसंू्तचा वापर
आपण लेखि पूवय तर्ारी कररता अर्थवा गणणतीर् साक्षरता निमाण करण्यास करण्यात आला . र्ा साििांचा वापर करत
कश्या प्रकारे कृती मुलांच्या कडूि करूि घ्यार्ची र्ाबाबत नवशेष संवाि माशलकेतिू पालकांिा िाखवण्यात आले. र्ाशशवार्
त्या बाबत प्रनतसाि वळेोवळेी िोंि करण्यात आला.
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राुंगोळीचा वापर करत धूळपाटी कागदाचा वापर करत बोटाुंचा व्यायाम स ईत दोरा ओवणे यातून एकाग्रता

शेंगा फोडून बोटाचा व्यायाम लसून सोलून बोटाचा व्यायाम गुंगावण, पीठ याद्वारे
बोटाचा व्यायाम

कृती उपक्रमाची माहिती व्हिहिओ स्वरुपात पिा :
https://youtu.be/dsd70I27nYk

https://youtu.be/dsd70I27nYk
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निोपक्रम जागृती ि माहहती प्रसार कररता वििेर्ष संिाद माशलका
सदर उपक्रम केिळ माझ्या िाळेत अगर माझ्या मलुांच्यासाठी मयाववदत राहू नये

यासाठी ब्लॉग ि YouTube Channel द्वारे महहतीिा ि निोपक्रमािा प्रसार करण्यात आला.
महत्िपूणव विर्षयािर तसिे आिश्यक प्रात्यशक्षक कृतीिर आधाररत मागवदिवन करण्यात आल.े

‘माझी ओळख’ िा उपक्रम व्हिहिओ स्वरुपात पिा :
https://youtu.be/lHrlmB-pkLk

शैक्षणणक साहित्याची पररपूती....       
सवव मुलांना आवश्यक ते सवव

शैक्षणणक साहहत्य उपलब्ध असावे यासाठी
‘वाढहदवस आमच्या ममत्राचा’ हा ववशेि कायवक्रम
सुरु करून प्रत्येकाने आपल्ा वाढहदवसाहदवशी
कोणतीही अभ्यासपूरक साहहत्य भेट आपल्ा
चमत्रांना देण्याची पद्धत सुरु करण्यात आली. यातून
सवव मुलांना आवश्यक साहहत्य प्राप्त झाले

सांिाद १ https://youtu.be/UOih7u_XHLM

सांिाद २ https://youtu.be/dsd70I27nYk

सांिाद ३ https://youtu.be/loFLJrXcxVc

सांिाद ४ https://youtu.be/dOx3Sd29-8A

मूलं समजून घेताना....       
प्रत्येक मुलाला समजून घेण्यापूवी

मुलाला समजून घेण्यासाठी त्याच्या आवडी वनवडी,
वनवडी शशवाय त्याचे भावववश्व समजून घेणे खूप
गरजेचे असते. यासाठी पहहल्ा सप्तािात ‘माझी
ओळख’ ववशेि अचभव्यक्ती कायवक्रम घेऊन मुलांना
स्वतःववियी मुक्त बोलण्याची संधी देण्यात आली.

https://youtu.be/lHrlmB-pkLk
https://youtu.be/UOih7u_XHLM
https://youtu.be/dsd70I27nYk
https://youtu.be/loFLJrXcxVc
https://youtu.be/dOx3Sd29-8A
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गशणतीय संबोध तर्था अंकगशणतीय साक्षरता कररता कृती कायवक्रम

कृतीतून शशक्षण ... खेळातून शशक्षण 
ववववध साधनांचा वापर करून ज्ञानरचनावादी पद्धतीचा

वापर करत ववववध कृती मुलाचं्या कडून करून घेण्यात आल्ा
त्यासाठी आवश्यक त्या सूचना पालकांना देण्यात आल्ा.
याशशवाय प्रात्यशक्षक नमुने देखील देण्यात आले. काड्या,
अंककारे्ड, मिया, मणी, खरे्ड, र्डाळी,यासारख्या घरातील
वसंू्चा देखील कल्पकतेने वापर करण्यात आला.

यामधून मुलांच्यात वनमावण झालेल्ा गणणतीय संबोध, क्षमता 
आणण कौशल्े खालीलप्रमाणे...
• १ ते ९ चा संबोध व दृढीकरण
• ० चा संबोध व दृढीकरण
• दशक चा मुलभूत संबोध व दृढीकरण
• संख्याचा क्रम ओळखणे 
• संख्यांचा लहानमोठेपणा ओळखणे
• एक अंकी संख्यांची बेरीज आणण वजाबाकी
• व्यावहारीक जीवनातील शाब्दब्दक उदाहरणे सोडवण.े
• सखे्यइतक्या वसू्त दाखवणे
• वस्तू अचूकपणे मोजणे 
• गणणतीय भािेचा वापर करणे
• अंकाचे अनुलेखन तर्ा श्रुतलेखन करणे

एक अंकी संख्या
दृढ़ीकरण कृत़ी उपक्रम 

https://youtu.be/ESPgeJqbxWQ

गणणत़ीय साक्षरता पूरक 
खेळ

https://youtu.be/2reyAyGwHQw

दशक संबोध कृत़ी क्र १ https://youtu.be/lbqST5f_rnc

दशक संबोध कृत़ी क्र 2 https://www.youtube.com/watch?v=l4
3HOqFFyFQ

विद्यार्थी समिेत घेतलले्या काही कृती कायवक्रमांिे प्रात्यशक्षक शव्हवडओ

https://youtu.be/ESPgeJqbxWQ
https://youtu.be/2reyAyGwHQw
https://youtu.be/lbqST5f_rnc
https://www.youtube.com/watch?v=l43HOqFFyFQ
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लखेन तयारी वििेर्ष उपक्रम

लेखन सराव ग ुंडाळी फलकद्वारेLaminated cards चा अनोखा वापर अक्षरावर क्रमाने डाळ चचकटवताना

❑ सुरवातीच्या काळात लेखनपूवव तयारी साठी रेिा, गोल, अधवगोल यासारखे ववशशष्ठ आकार
वगरवण्याचा व त्यानंतर अक्षर वगरवण्याचा आपण सराव घेत असतो. यासाठी पषु्कळ वप्रिं ट्स
लागतात पण यावर उपाय म्हणून सदर वप्रिं ट मी Laminate केल्ा व त्यावर माकव र ने
वगरवण्यास सांवगतले त्यामुळे त्याचा पुन्हा पुन्हा वापर करणे सहज सुलभ झाले.

❑ अक्षरांचा क्रम सहजपणे लक्षात यावा तो दृढ व्हावा याकररता अक्षरकाडववर क्रमाने डाळी
चचकटवाण्याचे काम देण्यात आल.े

❑ मोठ्या आकारात लखेन केल्ावर अक्षरलखेनातील चुका सहजपणे लक्षात येतात यासाठी
गुंडाळी फलक वाटप करून समूह अध्यापन रठकाणी सराव घेतला गेला.

स्माटव बोडव  ि इतर ICT साधनांिा प्रभािी िापर
❑ या आपत्ती काळात अध्यनात वनरसता येऊ नये. अध्ययन प्रभावी

व्हावे. याकररता ICT साधनाचा वापर करण्यात आला.
लोकसहभागातून स्माटव बोडव ची व्यविा करण्यात आली. अशी
सुववधा असणारी ही तालुक्यातील पहहलीच शाळा बनली. शाळा
बंद असल्ाने प्रत्येक मुलाला सधंी चमळेल असे वनयोजन करून
वेळापत्रक बनवण्यात आल.े सुरशक्षतता पाळून प्रत्येक मुलास
स्माटव बोडव हाताळण्यास संधी देण्यात आली

❑ या इंटरएक्टीव बोडव वापरामुळे मुलांना भाविक कौशल्े शशवाय
गणणती कोशल्े सहजपणे आणण आनंदपूणव वातावरणात
आत्मसात झालीत.

❑ मोठ्या आकारात अक्षरवाचन, संख्यावरील क्रक्रया व उदाहरणे
मुलांना सोडवणे खूप रंजक अनुभव ठरला

❑ याशशवाय भािण संभािण ववकासाकररता अलेक्सा हडव्हाईसचा
देखील प्रभावी वापर करण्यात आला.

स्मार्ट बोर्ट द्वारे वाचन लेखन गणणत सराव
https://youtu.be/jPti5oQbcfE

https://youtu.be/jPti5oQbcfE
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भार्षा समदृ्धी कररता वििेर्ष उपक्रम
भािा ववकास कररता वाचनाची अचधकाचधक संधी चमळावी वाचनाची आवड वनमावण व्हावी

यासाठी नवोपक्रम अंतगवत ववववध वाचन प्रकल्प वनमावण करण्यात आलेत त्याची र्ोड्क्क्यात
माहहती......

िािन कट्टा वनर्ममती :  
शाळा बंद असताना मुलांना वाचनाची संधी

सहज सुलभ आणण आकिवकपणे उपलब्ध व्हावी यासाठी एक
वेगळा उपक्रम उभारला गेला तो म्हणजे ‘वाचन कट्टा’ शाळा
पररसरात अर्वा मुलांच्या घराच्या पररसरात मोठ्या कागदी
पुठ्ठ्ठ्यावर अर्वा मोठ्या चभिं तीवर शब्दकाडव वप्रिं ट्स चचकटवनू
मुलांना वाचनासाठी एक वेगळी संधी उपलब्ध करून हदली.
मुलांना हे हाताळणे खूप सोपे होते.

‘वाचन कट्टा ’ िा उपक्रम व्हिहिओ स्वरुपात पिा :
https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ

रिनािादी अक्षरकाडे ि िब्द्काडे वनर्ममती :  
पायाभूत भाविक क्षमता व शब्दसंपत्ती याकररता

मुलांनी ज्ञानरचनावाद पद्धतीने शब्दवनचमिती करावी या उदे्दशाने
वैशशष्टपूणव अशी ववववध अक्षरकाडे तर्ा वाक्यपट्या
बनवण्यात आल्ा. सरुवातीला अगर शवेटी असणाऱ्या
अक्षराला जोडून सहजपणे शब्द वनचमिती मुले करू शकलीत.
ज्यामुळे मुलांनी स्वतःहून शब्द वनचमिती केली.

िब्द्तारका डीजीटल प्रोजके्टिी वनर्ममती ि िापर :  
मराठी वाचन लेखन कररता उपयुक्त ठरेल असा ‘शब्द्तारका संच’

हा डीजीटल प्रोजेक्ट तयार केला, याच्या PDF, VIDEO तसेच FLIPBOOK
आवृत्ती देखील तयार केली. सवावत ववशेि ठरले ते या प्रोजेक्ट चे हडशजटल बुक
QR कोड सुववधासह बनवलेले हे बुक हाताळण्यास खूप लाभदायक ठरले.
शशवाय याचा वापर राज्यभरातील अनेक शाळांनी देखील उपयुक्त शैक्षणणक
साहहत्य म्हणून केला.

मराठ़ी वाचन लेखनासाठ़ी स्वनननमित ई-
सानित्य  ( प़ीऱ्ीएफ व फ्लिपबुक आवृत्त़ी )

https://desaisachin.blogspot.com/2020/10/
my-digital-book.html

नवोपक्रम यशस्व़ीतेसाठ़ी पूरक ई-सानित्य 
म्हणून तयार केल्याल्या QR कोर्युक्त 
डर्ज़ीर्ल बुकचा वापर नवद्यार्थ्यांऩी स्वघऱी
कसा केला ? याचे प्रात्यणक्षक (video) 

https://youtu.be/3p4UD6mXfsI

QR CODED DIGITAL BOOK

MAGAZINE RACK व तरुंग वाचनालय उभारणी

‘रचनावादी अक्षर कािड’ िा उपक्रम व्हिहिओ स्वरुपात पिा :
https://youtu.be/sel64a9Z8ZU

https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ
https://desaisachin.blogspot.com/2020/10/my-digital-book.html
https://youtu.be/3p4UD6mXfsI
https://youtu.be/sel64a9Z8ZU
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• पक्का पाया पाहहलीिा या निोपक्रमािा अनुकरणीय सहभाग घेणार े
राज्यातील उपक्रमिील शिक्षक ि िाळा यादी 

( सदर उपक्रमािा राज्यातील हजारो िाळांनी आदिव घेत आहेत त्यातील काही वनिडक नािे )

उपक्रमशील शशक्षक नाव शाळा संपकग  क्रमांक

Nivedita chandrakant Madiwal

श्री.िििार्थ विष्ण ुसाांर्ळे

सौ.काांचि अरुण वशांरे्.

Sandhyarani pradip yevale

Pravina maitre

िाघडोळे राजकुमार बालाजी

SAYYAD ASMA 

CHANDMUBARAK

Chavan Arun Nagnath

िाांर्ीकर अांजली मावणकराि

Manohar Akhare

Vaishali Ganpat Sonawane

काांचि वशिाजी सिर्र

Archana Pramod Korane

Ashwini Ravindra Bhalekar

Ashwini Rajendra Shinde

Marathi Ramdas Ratbod

Ku. Meenakshi Girdharrao Ganvir

Shendage Sandip Krishna

पठाण एि. जी.

Anupama bhujangrao petkar

Ganesh Namdev kare

Sujata Ravindra Borude

राजश्री सधुाकर मािे

JAIPRAKASH MADHAVRAO 

INGLE

Kallappa sidram pujari

कृष्णा अशोक वशलिांत

ज्योती सांतोष उतेकर

सवुिता श्रीधर ढालपे

शैलजा मवच्छांद्रिार्थ सरोदे

Jayendra Ganpat Chavan

Pallavi Pravas Gatkal

सांिाजी बाबरूाि खामकर

दमयांती वशिाजी ठोके

वििेक परुूषोत्तम पाटील

Marathi Vidyamandir Rajapur

z.p.semi English school maneganv

कुमार वि.मां.दािोळी िां. 1

Z.p.school ,ghanvatmala (Bagani)

Z P.Upper.Pri..School Kolona chore

वज प प्रा शा राजेर्ाि

Z.p.p.s Mahadevnagar

Z.P.P.S.Ghansargaon

ZPPS राजवपांपरी

Z.p.school Khirpuri Khurd

Z.P.School Vinchur

वजल्िा पररषद प्रार्थवमक शाळा धििडेिाडी

Vidya Mandir Mahadikwadi

V.M.Akurde

Vidya Mandir Donvade

Z P Upper pri.School Pipri

Z. P. Primary school Bopapur (dighi)

Kanya vidya mandir vasagade

वज. प. प्रा. शा. दविफळ िों. पविम ता. परतरू

Z.p.upper primary school chanki

Vidya mandir kondigre .Tal shirol

Z.pp school Kaudgav

वजल्िा पररषद शाळा िांबर २ आवकिाट

Z.P.H.S. SAHAPUR TQ. DEGLOOR

Kumar v. M. Dattwad

विद्या मांवदर अिफिाडी वज. कोल्िापरू

लांर्डी

वज प शाळा ििमुांतिाडी (सोमांर्थळी )तालुका -

फलटण

वपांपळर्ाि माळिी

ZPPS Shirgaon Kondoshi

Z.P.P.SCHOOL 

NARODEVASTI(PATHRE BU)

कन्या वि.मां. मरुर्डू. ता.कार्ल..

वजल्िा पररषद शाळा आग्रीपाडा

वज प उच्च प्रा शाळा जाजिरु ता विलांर्ा

9404421588

9921007089

8007917177

7588627020

9552129895

9405820963

9766478378

9404682138

9623483048

9011559066

9011785157

9890449115

8788420147

9921186604

9404990640

9763084635

9970614973

8788225655

9423246143

9923936116

8379909499

9403935966

८७७९०७०६९१

9421767520

9822762272

7709232492

7875293476

9881412421

9420948648

9404395080

9370027601

9860660524

9881022057

7385300742

9922665846

7843081146
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• पक्का पाया पाहहलीिा या निोपक्रमािा अनुकरणीय सहभाग घेणार े
राज्यातील उपक्रमिील शिक्षक ि िाळा यादी 

( सदर उपक्रमािा राज्यातील हजारो िाळांनी आदिव घेत आहेत त्यातील काही वनिडक नािे )

उपक्रमशील शशक्षक नाव शाळा संपकग  क्रमांक

मविषा मिोिर र्ामणे

Pallavi Pravas Gatkal

ज्ािदेि विठ्ठल िोसले

सांजय बाबरुाि िाांर्रे

Sandip Shivaji Mahekar

शैलजा मवच्छांद्रिार्थ सरोदे

Gaikwad Dilip Ganpat

Samadhan Namdev Pawar

सांिाजी बाबरूाि खामकर

पठाण एि. जी.

धिश्री वशतल यलर्डेु

सौ.काांचि अरुण वशांरे्.

श्री.अांकुश सदावशि मािे

अवििवसांर् अांर्दवसांर् राजपतू

िरिाडे बाजीराि विििार्थ

Joyce Florian Dsouza

श्री .प्रदीप विठ्ठल िाळे

Altab Bashir Bagwan

HIDAYAT MULLA

जयप्रकाश िररदास काांबळे

सौ अलका रमेश ढिळे

Manoj Shivajirao Kamble

Shendage Sandip Krishna

Sarjerao Dhulappa Patil

रमेश मिाडीक

Manisha Laxman Nerkar

JAIPRAKASH MADHAVRAO INGLE

ज्योती विमाशांकर चौंडे

Ranjana Mallikarjun Hasure

सौ . कविता वििायक चौर्ले

अवजत प्रिाकर सांर्िे

सवुिता श्रीधर ढालपे

RAJU MAHADEV NANNORE

सांजय बाबरूाि चोर्थे

Lahu Arjun Pimple

Kshetre Sarita

Shrimati Garje Sandhya Ganpatrao

Z.P.P.SCHOOL NARODEVASTI(PATHRE BU)

चाफिली िां.१

वजल्िा पररषद प्रार्थवमक शाळा ओ ांडोशी

Vidya Mandir Vikaswadi Savarde Bu।।

वपांपळर्ाि माळिी

Sant tukaramnagar

Z P Pri School Vanasgaon Tal Niphad Dist Nashik

कन्या वि.मां. मरुर्डू. ता.कार्ल..

वज. प. प्रा. शा. दविफळ िों. पविम ता. परतरू

कुमार विद्या मांवदर तेरिाड

कुमार वि.मां.दािोळी िां. 1

विद्या मांवदर बेलिळे ब।ु। ता.कार्ल वज. कोल्िापरू

वज. प.प्रा. शाळा िािेर्ाि

वज.प.के.प्रा.शा.पािकिेरर्ाि

St.peter church marathi pratmik shala Arnala

श्री मिालक्ष्मी वि.मां.कोवकसरे

ZPP SCHOOL NANDURVIHIRE

dr APJ ABDUL KALAM N P URDU SCHOOL NO 57 

ICHALKARANJI

ZPPS िरवसांिपरू

वजल्िा पररषद प्रार्थवमक शाळा वकरपे. तालुका कराड

Z P P School Hajjapur

Kanya vidya mandir vasagade

Kumar v m kacbha Thane

वज प शाळा मालदि

Z.P . School Somthandesh

Z.P.H.S. SAHAPUR TQ. DEGLOOR

वज प प्रा शाळा र्ोजेर्ाि ता औ ांढा

V.M.Laxminagar Bhadgaon

विद्या मांवदर सोिाळी

वज. प.शाळा घोडापाडा

वजल्िा पररषद शाळा ििमुांतिाडी (सोमांर्थळी )तालुका - फलटण

Z P SCHOOL SASTI

विद्या मांवदर जी.के.िर्र तारदाळ

Z.P.Primary School Mirjewadi

Z. P. P. S., Gulabharivasti

Z P P S Desur

ZPPS Shirgaon Kondoshi

8286979980

9370027601

9763138142

9923174411

9923776907

9420948648

9730574872

9922189974

9860660524

9423246143

7741006679

8007917177

8975966624

9850513258

९४२२९३८१५५

9028242338

9404114869

9594983611

7385300742

9850586060

9764669444

9665438005

8788225655

9158337834

7798727330

9011289522

9421767520

9096505176

9623699583

9421366138

9665934991

9881412421

8007876674

9021418318

7588561176

8055652784

7588327191

9921186604



▪ स्वखचातिू स्वाध्यार् पसु्तस्तका वाटप :-
र्ा आपत्ती काळात नवद्यार्थ्यांिा आधिकाधिक सरावाची संिी

नमळण:े शशवार् नवद्यार्थ्यांिा अधिकाधिक अध्यर्ि प्रत्रक्रर्ेत त्रक्रर्ात्मक
ठेवणे र्ा शाळा बंि काळात आवश्यक होत.े र्ा नवचारासोबत अध्यर्ि
दृढीकरण व मूल्यमापि र्ासाठी प्रत्येक मुलांिा स्वाध्यार् पुस्तस्तका िेणे
आवश्यक होत.े बहुतांश पालक सवयसामान्य शेतकरी असल्यािे सवािा
अशी स्वाध्यार्पुस्तस्तका नवकत घेणे शक्य िव्हत.े र्ाचा नवचार करूि,
पररस्थितीची वास्तवता लक्षात घेविू स्वतः नवद्यार्थांिा स्वखचातिू
स्वाध्यार् पुस्तस्तका घरपोच वाटप केल्या. सिर पुस्तस्तका अभ्यासवगय
कालाविीत शलटल टीचर च्या सहकार्ािे सवांच्याकडूि सोडविू घेण्यात
आल्या. आवश्यक नतर्थे मागयिशयि करण्याबाबतच्या सूचिा दिल्या गेल्या.
मुलांचा अध्यर्ि स्तरही र्ामुळे लक्षात आला. उपचारात्मक निर्ोजि
त्यािुसार केले.

▪ नवद्यार्थी व पालकांशी ऑिलाइि ससुंवाि :-
पालक र्ा िवोपक्रमात एक िवुा, एक समन्वर्क म्हणिू काम

करत होता. त्याच्याशी सातत्यािे त्याच्याशी संपकात रहाण,े निर्नमत
सुसंवाि राखणे अत्यावश्यक होत.े प्रत्यक्ष भेट वारंवार घेणे र्ा काळात
शक्य िसलेिे ऑिलाइि माध्यमांचा वापर सुरु केला. गुगल मीट व झूम
अॅप द्वारे अिेकवळेा वेनबिार आर्ोजि केले. पालकांिा आवश्यक त्या
सूचिाही िेण्यात आला. जाणवणाऱ्र्ा अडचणीवर र्ामुळे तोडगा काढणे
शक्य झाले.

▪ कला, कार्ािभुव व शा.शशक्षण अंतगयत 
उपक्रम :-

भाषा, गणणत र्ा नवषर्ासोबत इतर नवषर्ांचा समतोल सािता र्ेणे,
अिुभूतीची जोड िेणे आवश्यक होत.े र्ा समतोल नवचारातिू सहज शक्य
कृतीउपक्रम र्ा िवोपक्रम अतंगयत घेण्याचे निर्ोजि करण्यात आले.
ज्यामुळे कला, कार्ा. शा.शशक्षण र्ासारख्या नवषर्ांिाही खऱ्र्ा अर्थािे र्ा
शाळा बंि काळात न्यार् िेता आला. र्ा कालाविीत मुलांच्या कोरोिा
नवषर्ावर चचिकला, वकृ्तत्व स्पिा, शालेर् आवार सफाई र्ासारखे
कार्यक्रम घेतले. र्ा वषी सामुदहक वृक्षलागवड करता आली िसली तरी
काही नवशेष कार्ािुभव कार्यक्रम र्ा िवोपक्रमअतंगयत घेण्यात आल.े उिा.
‘िवेग्याची ितेी’ हा वविषे प्रकल्प राबवला ज्यामध्ये बीजारोपण पासूि
लागवड पर्तं सवय प्रत्रक्रर्ा मुलांिी केल्या. ‘वृक्ष आपला वमत्र आला
आपुल्या दारी’ या अधभयान अतंगयत प्रत्येक नवद्यार्थ्याला एक रोप कुडीसह
िेण्यात आले. व त्याचे संगोपि करण्याची जबाबिारी िेण्यात आली, र्ा
सवय गोष्टीचे निरीक्षण व सवके्षण करण्याची जबाबिारी सवय शलटल टीचर
िे र्ा काळात प्रभावीपणे पार पाडली.

शेवग्याची शेती प्रकल्प

रोपिाि व संगोपि जबाबिारी ( २२ )

नवद्यार्थी व पालक ऑिलाइि संवाि

घरपोहोच स्वाध्यार्पुस्तस्तका वाटप 



▪ माहहतीिे विश्लरे्षण ि आलखे तके्त :-
या नवोपक्रमात लशक्षक, ववद्याथी व पालक याुंची आुंतरवक्रया योग्य प्रकारे साधली

गेली. म क्त, आनुंदपूणष व स रलक्षत वातावरणात म लाुंनी लशक्षणाची अन भूती घेतली यातून
आपेलक्षत उरिष्ट साध्य झाले. आवश्यक ग णात्मक पातळीत वाढ झाली. वकमान सुंपादणूक व
क्षमता साध्य करण्यात यश प्राप्त झाले. नवोपक्रम च्या स रवातीच्या काळात पूवष चाचणी घेतली
िोती. यात ववद्याथी क्षमता, कौशल्यआणण वतषन याुंचे लनरीक्षण करून योग्य प्रकारे नोंदी ठेवण्यात
आल्या. नवोपक्रमअुंती अशीच समाुंतर लनरीक्षणात्मक उत्तर चाचणी घेतली. म लाुंच्यातील
समाधानकारक बदल व प्रगती व र्त्ाचा आलेख दृष्टीक्षेपात आला.

या लशवाय आणखी एक मित्वाची गोष्ट म्हणजे ववद्यर्थ्ाांच्यामध्ये अपेलक्षत पायाभूत
क्षमता, अध्ययन लनष्पती, साध्य करण्यात यश प्राप्त झाले.

ववद्यार्थ्ाांच्या पूवषचाचणी व उत्तर चाचणी मध्ये झालेली ग णात्मक वाढ

एकूण पटसुंख्या १३ लनरीक्षण केलेली ववद्याथी सुंख्या १३
अ.
क्र.

निरीक्षण केलेली क्षमता, कौशल्य / अध्ययि 
निष्पती 

पूर्वचाचणी 
र्ेळी प्रभुत्र् 

संपानित 
नर्द्यार्थी संख्या

(१३ पकैी ) 

उत्तर चाचणी 
र्ेळी प्रभुत्र् 

संपानित 
नर्द्यार्थी संख्या

(१३ पकैी )   

शेकडा 
र्ाढ 

१ ) आत्मविश्वास पूिवक स्ितःबद्दल माहिती
साांगणारे

२ १२ ७६.९ %

२ ) सिव मुळाक्षरे ओळखणारे २ १३ ८४.६ ०%
३ ) सिव मुळाक्षरे याांचे श्रुतलेखन करणारे १ १३ ९२.३ %
४ ) १ ते १० अांकिाचन करणारे १ १३ ९२.३ %
५ ) सांख्येइतक्या अचूक िस्तू दाखिणारे २ १३ ८४.६१  %
६ ) शब्दातील समान अक्षर शोधणारे ३ १३ ७६.९२ %
७ ) ध्िनी भाषा अचूक ओळखणारे २ १२ ७६.९२
८ ) स्पशव भाषा अचूक ओळखणारे १ १३ ९२.३० %
९ ) िस्तूचा आकारनुसार िगीकरण करणारे (लिान –

मोठेपनानुसार )
४ १३ ६९.२३  %

१० ) दैनवदन जीिनातील ९ पयतं सांख्याची बेरीज
िजाबाकी करणारे

२ १३ ८४.६१ %

११ ) वदलेल्या अक्षरापासून शब्द तयार करणारे १ १३ ९२.३० %
१२ ) इांग्रजी अल्फाबेट योग्य प्रकारे अनुलेखन

करणारे
३ १३ ७६.९२ %

१३ ) स्ितःहून शांका अथिा प्रश्न विचारणारे ४ १३ ६९.२३  %( २३)
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विद्यार्थी बदल तुलिात्मक आलेख

पूर्व चाचणी उत्तर चाचणी Column1

म ल्यामापनासाठी वापरलेली तुंत्रे
▪ म लाखत
▪ लनरीक्षण

म ल्यामापनासाठी वापरलेली साधने
▪ प्रश्नावली
▪ पडताळा सूची
▪ पदलनश्चयन शे्रणी

( २४)



अ.क्र. विद्यार्थी नाि िािन कौिल्य 
(जोडाक्षर विरहीत 

िब्द )

लखेन कौिल्य
(सोपे िब्द )

संख्याज्ञान
(१ ते १० )

१ पाटील साईराज सवुिल
√ √ √

२ पाटील कीती पाांडुरांर्
√ √ √

३ पोिार श्रेयश अविल 
√ √ √

४ िाांजोळे विराज विजय
√ √ √

५ पोिार प्राजक्ता जिादाि
√ √ √

६ पोिार आयुष प्रकाश 
√ √ √

७ सांकपाळ धिराज दीपक
√ √ √

८ सांकपाळ शिुम बबि
√ √

९ र्ुरि ईिरी तािाजी
√ √ √

१० पाटील वशिम वििजीत
√ √ √

११ ितुल िक्ती िररिांद्र
√ √ √

१२ सांकपाळ वशिन्या वशिाजी
√ √ √

१३ िाांजोळे अर्थिा दीपक 
√ √ √

इयत्ता १ ली  निोपक्रम अंचतम स्थिती 
( मलू्यमापन तंत्र- पररपणूव क्षमता/ कौिल्य प्राप्त = √    क्षमता/ कौिल्य अप्राप्त = X )

( २५)



• यशशस्वता :

या उपक्रमामळेु मलुाांच्यात घडूि आलेले सकारात्मक बदल :-

या ििोपक्रममुळे माझी सिा मलुे खऱ्या अर्थाािे प्रर्त बिली त्याच्यात झालेले र्ुणात्मक

आवण िािात्मक बदल खालील प्रमाणे....

१ ) सिा मलुे मळुाक्षरे सिजपणे ओळखतात

२ ) सोपे मराठी शब्द आवण िाक्ये याांचे िाचि करतात.

३ ) अक्षरापासूि सिजपणे शब्द बिितात.

४ ) स्ितः विषयी आवण कुटुांबाविषयी आत्मवििासािे माविती साांर्तात.

५ ) सुिाच्छ आवण िळणदार आकारात अिलुेखि ि श्रतुलेखि करतात.

६ ) वचत्राचे विरीक्षण करूि त्यािर प्रश्न विचारतात.

७ ) वचत्राची आपल्या शब्दात माविती साांर्तात.

८ ) स्माटा बोडा चा प्रिािीपणे िापर करतात

९ ) १ ते ५० पयंतचे सांख्याज्ाि झाले.

१० ) िस्तूचा िापर करूि दशक बिितात.

११ ) व्याििाररक जीििािर आधाररत एक अांकी बेरीज िजाबाकी प्रश्न तोंडी सोडितात.

१२ ) इांग्रजी िाषा बद्दल र्ोडी विमााण झाली.

१३ ) कृती यकु्त अध्ययि करण्याची क्षमता प्राप्त झाली.

१४ ) श्रािण, िाषण, िाचि ि लेखि या सिा क्षमताांचा विकास झाला.

१५ ) र्वणतीय साक्षरता मलुाांच्यात विमााण झाली.

१६ ) स्ितःच्या आरोग्याविषयी काळजी घेण्याची सिय िाढली.

१७ ) एकमेकाांिा सिकाया करण्याची ितृ्ती िाढली.

१८ ) कल्पकतेला ि विचारक्षमता याांिा चालिा वमळाली.

१९ ) मलुाांिा अिाांतर िाचिाची र्ोडी िाढली

२० ) मलुाांिा तांत्रज्ािाची र्ोडी िाढली.

(२६ )



• कार्यवाहीत आलले्या अडचणी व त्यावरील उपार्र्ोजिा :

िवोपक्रम राबवत असतािा काही समस्या आणण अडचणी आल्या पण त्यांचा सारासार
नवचार करुि प्रसंगी अिुभवी, तज्ञांचे तसेच वररष्ठांचे मागयिशयि घेविू समस्या सोडवण्यात आल्या. र्ोग्य
पर्ार्ांचा नवचार करण्यात आला.

1 ) इर्त्ता पदहलीच्या वगासाठी मर्ादित स्वरुपात ऑिलाईि पद्धती वापरूि कृतीशील कार्यक्रम व उपक्रम
घेणे अत्यावश्यक होत.े हे घेण्यासाठी प्रत्यक्ष शाळा सुरु होणे आवश्यक होत,ेपण कोरोिा कारणािे शाळा सुरु
होण्यास परवािगी नमळाली िाही.
➢ मुलांिा निर्नमत शाळा पद्धतीिे बोलवण्यास मर्ािा आल्यािे शाळा पररसरात अर्थवा मुलांच्या पररसरात

समूह अध्यापि कें दे्र निमाण करूि शशक्षण अखंडीत ठेवण्याचा प्रर्त्न करण्यात आला.

2 ) पार्ाभूत भात्रषक क्षमता तसेच अकंगणणतीर् साक्षरता र्ासाठी मुलांच्याकडूि नवनवि कृती उपक्रम तसेच
ज्ञािरचािावािी प्रात्यशक्षके करूि घ्यार्ची होती हे सवय पालकांिी घरी मुलांच्याकडूि करूि घ्यार्चे होत.े सवय
तोंडी समजाविू सांगणे अशक्य होत.े

➢ र्ा काळात प्रत्यक्ष भेट शक्य िसल्यािे र्ा िावोक्रमकररता पालकांच्यासाठी नवशेष संवाि व्हव्हत्रडओ
माशलका स्वनिनमित र्ु ट्यूब चिेल वर सुरु करण्यात आली. त्याद्वारे मागयिशयि करण्यात आले. ZOOM
APP तसेच GOOGLE MEET र्ासारख्या माध्यमांचा वापर केला तसचे ऑिलाईि व्हव्हत्रडओद्वारे िेखील
संपकय सािला. ज्यांच्याशी ऑिलाईि संपकय करता र्ेत िाही त्यांिा प्रत्यक्ष संपकय करुि र्ोग्य त्या सूचिा
दिल्या. ज्यांचेकडे उपलब्ध होता त्यांिी अभ्यासवगात इतरांिा लाभ दिला. समूह अध्यर्ि शक्य झाल.े

3 ) र्ा काळात प्रत्येक नवद्यार्थ्यािे व्यक्तक्तगत स्वच्छता अनतशर् काटेकोरपणे पाळणे
आवश्यक होत.े र्ात निष्काळजीपणा अगर िलुयक्ष आरोग्याच्या दृष्टीिे िोकािार्क होत.े
➢ प्रत्येक अभ्यासकें द्रावर सेिीटार्झर उपलब्ध करुि िेण्यात आले. र्ा शशवार् तालुक्याचे सभापती र्ांिा

नविंती केल्यािंतर र्ांिी नवद्यार्थ्यांच्यासाठी नवशेष सेिीटार्झर से्प्र मशीि उपलब्ध करुि दिले. ज्या
नवद्यार्थ्यांच्याकडे मास्क िव्हता त्रकंवा पररस्थितीमुळे घेतला िव्हता त्यांिा आमच्याकडूि मास्क िेण्यात
आले.

४ ) वगयनवरदहत वातावरणात शैक्षणणक सादहत्याची कमतरता र्ेणार होती.
➢ मराठी व गणणत मिील प्रत्येक पदहले संबोि निमाण करण्यासाठी शशवार् त्याचे दृढीकरण करण्यासाठी

मुबलक प्रमाणात वनैवध्यपूणय शैक्षणणक सादहत्याचे आवश्यकता असत.े वगात र्ा गोष्टी सहज उपलब्ध
आपण करूि िेत असतो. पण वगयनवरदहत वातावरणातही िानवन्यपूणय व उपर्ुक्त साििांचा नवचार
करण्यात आला. QR कोड सुनविा असणारा स्वनिनमित ‘शब्द्तारका संच’ र्ा त्रडशजटल बुक प्रोजेक्ट चा
वापर करण्यात आला. पालकांिा मोबाईलवर सुलभपणे वापर करता र्ावा र्ासाठी त्याची सॉफ्ट कॉपी
तर्ार करण्यात आली. र्ा प्रोजेक्ट चा राज्यभरातही अनतशर् प्रभावी वापर झाला. शशवार् QR कोड सॅ्कि
करणारे QR DROID हे अॅप सुद्धा सुरु करूि दिले र्ाशशवार् र्ाच्या वापराबाबत प्रात्यशक्षक स्वरुपात
मागयिशयि केले.
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५ ) पार्ाभूत भात्रषक क्षमता व भाषा समुद्धता र्ासाठी पूरक वाचि सामुग्री नवद्यार्थ्यांिा सहज उपलब्ध
होण्यात अडर्थळा होता.

➢ मुलांिा सहजपणे वाचि करता र्ेईल शशवार् वाचिाची गोडी वाढेल असे उपर्ुक्त आणण आकषयक असे
वाचि कटे्ट शालेर् पररसरात उभे करण्यात आलेत. मुलांिा वाचिाची गोडी निमाण करण्यास व समृद्धता
निमाण करण्यास सिर उपक्रम खूप लाभिार्क ठरल.े र्ाशशवार् लोकसहभागातिू तरंग वाचिालर् व
Magazine Rack आिी. नवशेष सुनविा निमाण केल्या. मुलांिा वाचिाचे एक उत्तम व्यासपीठ प्राप्त
झाले वाचिाची आवड व रुची वाढली. शाळेत ग्रंर्थ संपिा नवपुल झाली. िवोपक्रमास सिर बाब पूरक
बिली.

६ ) आिशय वगय निनमिती पूवी इर्त्ता १ ली साठी असणारा निर्ोशजत वगय भौनतकदृष्ट्या अनतशर् गैरसोईचा
होता.

➢ लोकांचे श्रमिाि व लोकसहभाग र्ातिू वगाचा कार्ापालट र्ा लॉकडाऊि काळात करण्यात आला.
लाखो रुपर्े िेणगी गोळा करूि आवश्यक सवय सुनविा वगात करण्यात आल्या. र्ामध्ये रंगकाम,
संगणक, FAN, टाईल्स, स्माटय बोडय, फनििचर, कपाटे, खुची, आिी सवय सुनविा निमाण करण्यात आल्या.

➢ अभ्यासवगात अभ्यासपिकात दिलेल्या घटकांचे दृढीकरण चांगले व्हावे र्ासाठी स्वाध्यार्पुस्तका
सोडविू घेणे आवश्यक होत.े शाळा बंि काळात शशक्षकानवरहीत अध्यर्ि करतािा स्वाध्यार्पुस्तस्तका सवय
मुलांिा प्राप्त होणे आवश्यक होते र्ा कारणास्तव प्रत्येक मदहन्यात मुलांिा स्वखचातिू स्वाध्यार्पुस्तस्तका
घरपोच करण्यात आल्या. त्यामुळे उपक्रम अधिक र्शस्वी झाला.

७ ) बहुिा पालकवगय सवयसामान्य आधर्थिक पररस्थिती असलेिे सवय नवद्यार्थ्यांच्या जवळ पुरेसे शैक्षणणक
सादहत्य उपलब्ध िव्हत.े
➢ वाढदिवस निनमत्त नमिांिा शैक्षणणक सादहत्य भेट िेण्याची पद्धत सुरु केली. त्यातिू सवािा आवश्यक

सादहत्य उपलब्ध झाले. शशवार् स्वखचातिू मुलांिा स्वाध्यार्पुस्तस्तका
प्रिाि करण्यात आल्या.

८) आपत्ती काळात मुलांिा शशक्षणात निरसता र्ेण्याची भीती वाटत होती .
➢ र्ा आपत्ती काळातही मुलांिा शशक्षणात गोडी वाढावी, रशसकता निमाण व्हावी र्ा शशवार् सहज सुलभ

अध्यर्ि घडावे र्ासाठी काही प्रभावी प्रर्त्न करण्यात आले. लोकसहभागातिू एक लाख त्रकमतीचा
स्माटयबोडय खरेिी करण्यात आला. त्याचा वापर करण्याची संिी मुलांिा नवशशष्ट वळे ठरविू गट पद्धतीिे
िेण्यात आली. त्याचा अनतशर् चांगला आणण प्रभावी उपर्ोग मुलांच्या तर्ारी कररता आणण शशक्षणाची
गोडी निमाण करण्यासाठी झाला. र्ाशशवार् अलेक्सा त्रडव्हाईस चा वापर िेखील करण्यात आला.
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शाळा बंि असतािा नवनवि माध्यमातूि शशक्षण कसे प्रभावीपणे चालू ठेवता र्ईेल. इर्त्ता १ ली सारख्या
महत्वपणूय वगाची सुर्ोग्य पार्ाभरणी व तर्ारी कशी घेता र्ईेल ? र्ासाठी प्रत्यकािे आपल्या कल्पितेूि प्रर्त्न केले. र्ात
आमचाही हा अधभिव प्रर्त्न आणण उपक्रम होता. ज्याचा िक्कीच आमच्या नवद्यार्थांिा चांगला लाभ झाला. नवद्यार्थांिा एक
िवी आणण रंजक अिभुतूी नमळाली. खरे तर र्ा काळात मलुांच्या शशक्षणात खंड पडू िर्े नवद्यार्थ्यामध्ये झालेल्या गुणात्मक
वाढीमळेु तसेच शशक्षणाच्या प्रवाहात सात्यत्य आणण अखंडत्व ठेवता आले. सवय गोष्ठी निर्ोजिपवूयक करता आल्याि,े
पालकांची सार्थ व वररष्ठांचे मागयिशयि प्राप्त झालेिे र्ा प्रर्त्नात आम्ही र्शस्वी होवू शकलो. आम्ही निशित केलेली उत्रिष्टे
साध्य करू शकलो.....

1. ‘कोरोिा / लॉकडाऊि काळात इर्त्ता पदहलीच्या नवद्यार्थ्यांच्या प्रार्थनमक अविेत अध्यर्ि प्रत्रक्रर्ेत र्णेाऱ्र्ा
अडर्थळ्यांचा शोि घेण.े

सवय शशक्षणाचा पार्ा अगर महत्वपणूय कक्षा म्हणूि ओळखल्या जाणाऱ्र्ा इर्त्ता १ ली ची र्ा शाळाबंि काळात तर्ारी
घेणे एक प्रकारे एक आवाहिच होते. ज्या मलुाला शशक्षणाचा गंि िाही अशा बालकाला सुर्ोग्य प्रकारे घडवूि अपशेक्षत
क्षमता आणण अध्यर्ि निष्पती साध्य करणे सामान्य गोष्ट िव्हती. र्ा अविेत मलुांची सुरवात ऑिलाईि माध्यमाद्वारे करणे
अगर त्याचा अनतवापर िेखील अर्ोग्य वाटत होता. मलुांिा मोबाईल हाताळणे अगर आरोग्य समस्या लक्षात घेऊि कृती
कार्यक्रम र्कु्त हा कार्यक्रम घेण्याचे निशित करण्यात आले. र्ा उपक्रमामळेु मलुे हसत खेळत अध्यर्ि प्रणाली मध्ये सहभागी
झाली. मलुांच्या मिात असणारी असुरशक्षतेची भाविा तसेच भीती कमी करण्यास सिर उपक्रम खूप लाभिार्क ठरला.
‘पदहले पाऊल’ हा कार्यक्रम आिंि िेणारा ठरला. कोरोिा चा संसगय होऊ िर्े र्ाकररता वापरात आणलेली समूह कें द्र पद्धती
तसेच सेिीटार्जर मशीि सुनविा आरोग्य सुरशक्षत ठेवण्यासाठी उपर्कु्त ठरले. नवनवि कार्यक्रमामळेु मलुांिा शशक्षणणक
सुनविा आणण सादहत्य र्ांचा लाभ झाला.

२. कोरोिा / लॉकडाऊि काळात इर्त्ता पदहलीच्या नवद्यार्थ्यांची आरंभ काळात अध्यर्ि प्रत्रक्रर्ा सहज, सुलभ
आणण पररणामकारक होण्यासास्ठी नवनवि कृती कार्यक्रम तर्ार करण.े

मराठी व गणणत नवषर्ावर आिाररत नवनवि कृतीकार्यक्रम निर्ोशजत करूि क्रमबद्धतेिे त्याची
अंमलबजावणी करण्यात आली. त्यामळेु पार्ाभतू भात्रषक क्षमता व अंकगणीतीर् साक्षरता साध्य करणे सोपे झाले.
स्वनिनमित शकै्षणणक सादहत्य व इ सादहत्य मलुांच्या प्रगती आणण गुणवत्ता वाढीसाठी उपर्कु्त ठरलेत. वाचि कट्टा निनमिती,
भाषा समदृ्धी कार्यक्रम, स्माटय बोडय तर्था ICT साििांचा प्रभावी वापर र्ामळेु मलुांिा शाळा बंि काळातही प्रभावी आणण रंजक
अध्यर्ि अिभुव नमळाले. पालकांच्या सुरु केलेल्या नवशषे संवाि माशलकेमळेु सवािा र्ोग्य प्रकारचे मागयिशयि नमळाले.
अपशेक्षत कृती आणण प्रनतसाि प्राप्त करता आला. मलुांिा िेखील पालकांच्या समवेत उपक्रम करतािा आिंि नमळाला शशवार्
मलुभतू संबोि िेखील पके्क होत गेलेत.

३. पार्ाभूत भात्रषक क्षमता, अकंगणणतीर् साक्षरता व अध्यर्ि निष्पती र्ा गोष्टी साध्य करण्यासाठी र्ोग्य
वातावरण आणण संिी उपलब्ध करूि िेण.े

उपक्रम अंतगयत नवनवि िानवन्यपणूय ज्ञािरचिावािी उपक्रम घेण्यात आलेत. शब्द बिवण्यासाठी कल्पकतेिे
अक्षरपट्ट्या बिवण्यात आल्या. त्यामळेु शब्द वाचि लेखि सहज सुलभ व र्ोग्य गतीत साध्य झाले. शब्द्तारका संच र्ा
त्रडशजटल बकु प्रोजके्ट चा िेखील चांगला लाभ झाला. पररसरात सहज पणे उपलब्ध होतील आणण पालक घरीच मुलासमवेत
घेवू शकतील असे गणणतीर् खेळ आणण कृती उपक्रम करूि घेतल्यामळेु अंकगणणतीर् साक्षरता निमाण झाली. कृनतर्कु्त
शशक्षण झाल्यामळेु इर्त्तानिहार् अपशेक्षत अध्यर्ि निष्पती िेखील साध्य करता आल्या.

४. कृती-कार्यक्रम व नवनवि उपार्र्ोजिांच्या माध्यमातिू प्रार्थनमक अविेत आरंभीच्या काळात मुलांमध्ये
झालेल्या गुणात्मक आणण भाविात्मक बिलांची पररणामकता अभ्यासण.े

उपक्रमाच्या सुरवातीला नवनवि मलू्यमापिाची तंिे आणण साििे वापरूि िोंिी करण्यात आल्या.
र्ासाठी मलुाखत, निरीक्षण, प्रके्षपेण तंि, समाजनमती तंि र्ाशशवार् प्रश्नावली पडताळा सूची पिनििर्ि श्रेणी प्रमाणणत
चाचण्या आिी. वापर करण्यात आला. सिर मलू्यमापिातूि मलुांच्यामध्ये र्ोग्य प्रकारचा गुणात्मक आणण भाविात्मक बिल
झाल्याचे निष्कषात आले.

❑ ६. उपक्रमाची फलमनष्पत्ती / यशस्विता (उरदष्टानुसार)

( २९ )



( ३०)



( ३१)



‘पक्का पाया पहहलीचा ... जाणीव पहहला आकार देताना’ र्ा उपक्रमाची संकल्पिा. खरे तर
गरजेतिू निमाण झाली. कोणत्याही नवद्यार्थ्याचा सुर्ोग्य सवांगीण नवकास सािार्चा असेल तर त्याची पदहली
पार्री त्याचा हा पदहला पार्ा अर्थातच इर्त्ता १ ली तील तर्ारी दह चांगलीच झाली पादहजे. पदहलीत आिशय
घडलेला नवद्यार्थी खऱ्र्ा अर्थािे पुढील शैक्षणणक वाटचालीत िेखील प्रगतशीलपणे वाटचाल करतो. १००%
प्रगत वगय बिवण्याचे ध्यरे् र्ा आपत्ती काळातही घेऊि ते र्शस्वी करण्याची त्रकमर्ा र्ा िवोपक्रमामुळे घडली.
र्ा शैक्षणणक सिात र्ा उपक्रमाची अमलबजावणी केली. र्ात उपक्रमाच्या र्शस्वीतसेाठी सवय नवद्यार्थी सवय
पालक र्ांचा सहभाग सािला. नवद्यार्थी, पालक व शशक्षक र्ांचा खऱ्र्ा अर्थािे समन्वर् सािणारा हा िवोपक्रम
होता. नवद्यार्थ्यांिा शशक्षणातील आिंि िेणारा हा उपक्रम होता. शशक्षण चालू ठेवण्याबरोबर शशक्षण प्रत्रक्रर्ेला
गती िेणारा हा उपक्रम होता. हा प्रवास सवािा सुखि वाटला. सवांिी उतू्स्फतय सहभाग घेतला. सवात नवशेष
आणण आिंिाची बाब म्हणजे र्ा िवोपक्रमाची अमंलबजावणी करतािा कोणालाही कोरोिा र्ा रोगाचा प्रािभुाव
झाला िाही. र्ा उपक्रमातिू शशक्षणाच्या गोडी आणण गुणवत्ता वाढी सोबत लहाि मुलांच्यामध्ये तिंज्ञािाची
आवड निमाण करण्याचा िेखील प्रर्त्न केला.

र्ाशशवार् सवात महत्वाचे म्हणजे सोशल मीत्रडर्ा, ब्लॉग आणण YouTube channel च्या
माध्यमातिू र्ा िवोपक्रमाचा प्रचार आणण प्रसार केला. त्यामुळे सिर उपक्रम कसा प्रभावी राबवता र्ेईल र्ाची
संपूणय मादहती राज्यातील शशक्षकापर्तं पोहचला. अिेक ऑिलाईि कार्यशाळा, वनेबणार र्ामिूि शशक्षक तर्था
पालक र्ांच्याशी संवाि सािला. र्ु ट्यूब वर सुरु केलेली उपक्रम संिभातील संवाि माशलका प्रचंड लोकत्रप्रर्
ठरली. सिर उपक्रम राज्यभरातील शशक्षक आणण नवद्यार्थी र्ांिा लाभिार्क आणण प्रेरणािार्ी ठरला र्ाचा
आिंि वाटतो. केवळ ऑिलाईि शशक्षणावर अवलंबूि ि राहता वचंचत राहणाऱ्र्ा मुलांच्यासाठी राबवलेला
प्रर्ोग केवळ आपत्त्त्ती काळातच िाही तर सवयसामान्य काळातही उपर्ुक्त असल्याचे स्वािुभवावरूि जाणवले.

र्ा उपक्रमामुळे मुलांिाशशकण्यात कंटाळा वाटला िाही. र्ा उपक्रमाचा आिशय इतर शशक्षकांिी आणण
शाळांिी घ्यावा. शशवार् पालकांिी घ्यावा र्ासाठी मी निरंतर पप्रर्त्नशील रादहलो आणण त्यात सफल ही झालो.
आज हजारो शाळेत हा उपक्रम चालू आहे. त्यांिा व पालकांिा िेखील सकारात्मक पररणाम घडूि र्ेत
असल्याच्या प्रनतत्रक्रर्ा निरंतर र्ेत आहेत.

या उपिमाचा आम्हास या आपत्ती काळात फायदा झालाच; शिवाय पुढील काळातही
होत राहील. आता िाळा वनयवमत सुरु झालेवरही दीघगकालीन सुट्टीत, अथवा िाळेतच वविषे सप्ताह
आयोजन करुन या नवोपिम संकल्पनवेर आधाररत कोणीही आपल्या िाळेत मलुांना शिक्षण समृद्ध
करणारा असा एक आगळा वेगळा अध्ययन कृती कायगकम आखू िकतो. यासाठी नक्कीच हा उपिम
महाराष्टर ातील सवग शिक्षक बांधवासाठी हदिाहदिादिगक राहील याची खात्री आहे

❑ ७. समारोप 

( ३२ )



‘ पक्का पाया पहिलीचा जाणीव पहिला आकार देताना’ सदर उपक्रम
राबवण्यापूवी तसेच राबवत असताना अनेक सुंदभष साहिर्त्ाचे वाचन केले ज्याम ळे मला
नवोपक्रम राबवण्याची तसेच र्त्ाच्या अिवाल लेखनाबाबत योग्य मागषदशषन व हदशा
चमळाली. नवोपक्रम राबवताना कोणर्त्ा पायऱ्ाुंनी जावे ? कोणती साधने वापरावीत ?
कोणाकोणाची मदत घ्यावी ? अशा अनेक प्रश्नाची उकल झाली. माझा िा उपक्रम
यशस्वीपणे राबवण्यासाठी खालील सुंदभष साहिर्त्ाचे मला मोलाचे योगदान लाभले.

• जीवन लशक्षण मालसक – राज्य शैक्षणणक सुंशोधन व प्रलशक्षण पररर्द, मिाराष्ट्र,प णे
(मािे जून २०२१ व ज लै २०२१ )

• लशक्षण सुंक्रमण मालसक- मिाराष्ट्र राज्य माध्यचमक व उच्च माध्यचमक मुंडळ, प णे
(ज लै २०२१)

• उपक्रमशीलतकेडून कृवतशीलतकेडे – लसद्धराम माशाळे , अलभर्के प्रकाशन

• शैक्षणणक कृवतसुंशोधन - भा. गो. बापट, नूतन प्रकाशन प णे, १९८४

• कृती सुंशोधन नवोपक्रम -स्वाती गाडगीळ, स ववचार प्रकाशन (२००६ )

• कृती सुंशोधन व नवोपक्रम – व. झा. साळी व स रेश करुंदीकर, फडके प्रकाशन ,
(२००६)

• हदशा नवोपक्रमाच्या -सुंपादक शैक्षणणक सुंशोधन व प्रलशक्षण पररर्द, प णे. (२०१५)

• स्वअध्ययन साहिर्त् लनचमिती िस्प स्तस्का १ ते ४

• नवोपक्रम प्रकल्प उपयोग , चचत्रलेख प्रकाशन – डॉ. स धाकर गायकवाड

• लशक्षा मे नवाचार – स रेश लशिंगणे, तन्मय प्रकाशन, , २०१४

• ध्यास ग णवत्तचेा शोध नवोपक्रमशीलतचेा - शाम काुंत रुळे, प्रशाुंत पब्लिकेशन २०१६

❑ ८. संदभासूची व पररशशष्टे

( ३३ )



पररशिष्ट - अ
‘पक्का पाया पशिलीच ... जाणीव पशिला आकार देताना’ या उपक्रमा सांदिाातील

तपशीलिार माविती ि परुािे आपणास खालील यादीद्वारे सिजपणे दृष्ीक्षेपात येईल.

अ.

क्र.

नवोपक्रम माशिती / पुरावे / स्वशनशमगत ई-

साशित्य  /  स्त्रोत 

शलंक

१ ) नवोपक्रमबाबत संपूणट मानित़ी संदर्ट व्हिडर्ओ
संग्रि  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN
3xUBt2onnzNRRI9glolHet06XTww1cr

२ ) संवाद क्र १ |  उपक्रमाचा उद्देश व नदशा : 
संवादक – सचचन देसाई 

https://youtu.be/UOih7u_XHLM

३ ) संवाद २ रा | लेखनपूवट तयाऱी : कृत़ी, उपक्रम 
व आनंददाय़ी खेळ | संवादक- सचचन देसाई 

https://youtu.be/dsd70I27nYk

४ ) संवाद ३ रा | लेखनाच़ी पनिल़ी सयुोग्य पकर् 
व पनिले लेखन संस्कार संवादक- सचचन 
देसाई

https://youtu.be/loFLJrXcxVc

५ ) संवाद ४ था | एक अंकी संख्या व दशक 
यांचा पनिला संबोध व दृढ़ीकरण | संवादक-
सचचन देसाई

https://youtu.be/dOx3Sd29-8A

६ ) मराठ़ी वाचन लेखनासाठ़ी स्वनननमित ई-
सानित्य  ( प़ीऱ्ीएफ व फ्लिपबुक आवृत्त़ी )

https://desaisachin.blogspot.com/2020/10/m
y-digital-book.html

७ ) मराठ़ी वाचन लेखनासाठ़ी स्वनननमित ई-
सानित्य ( व्हिडर्ओ आवृत्त़ी )

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xU
Bt2onny327VPtalw_A0pQi-UkRBi

८ ) ‘WORLD OF WORDS’  E-CONTENT FOR 
ENRICH VOCABULARY:

https://desaisachin.blogspot.com/2019/07/blog-
post.html

९ ) नवोपक्रमसाठ़ी शै.सानित्य व ई-सानित्य वार्प 
कायटक्रम (pdf)

https://drive.google.com/file/d/1kfCWZ6qSyG
WnpfuTlAtNAGoSzzwKpYJw/view?usp=sharing

१० ) नवोपक्रम यशस्व़ीतेसाठ़ी पूरक ई-सानित्य 
म्हणून तयार केल्याल्या QR कोर्युक्त 
डर्ज़ीर्ल बुकचा वापर नवद्यार्थ्यांऩी स्वघऱी 
कसा केला ? याचे प्रात्यणक्षक (video) 

https://youtu.be/3p4UD6mXfsI

( ३४ )

https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xUBt2onnzNRRI9glolHet06XTww1cr
https://youtu.be/UOih7u_XHLM
https://youtu.be/dsd70I27nYk
https://youtu.be/loFLJrXcxVc
https://youtu.be/dOx3Sd29-8A
https://desaisachin.blogspot.com/2020/10/my-digital-book.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLN3xUBt2onny327VPtalw_A0pQi-UkRBi
https://desaisachin.blogspot.com/2019/07/blog-post.html
https://drive.google.com/file/d/1kfCWZ6qSyGWnpfuTlAtNAGoSzzwKpYJw/view?usp=sharing
https://youtu.be/3p4UD6mXfsI


अ.
क्र.

नवोपक्रम माशिती / पुरावे / स्वशनशमगत ई-

साशित्य  /  स्त्रोत 

ललंक

११ ) माझ़ी ओळख | नवशेष नवोपक्रम 
अंतगटत उपक्रम पक्का पाया
पनिल़ीचा

https://youtu.be/lHrlmB-pkLk

१२ ) एक अंकी संख्या दृढ़ीकरण कृत़ी 
उपक्रम 

https://youtu.be/ESPgeJqbxWQ

१३ ) गणणत़ीय साक्षरता पूरक खेळ https://youtu.be/2reyAyGwHQw

१४) र्ाषा समृद्ध़ी कररता वाचन कट्टा 
नननमित़ी 

https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ

१५ ) शॉर्ट िाइर् बोर्टचा लेखन सराव साठ़ी 
उपयोग

https://youtu.be/oP4MhVtn52M

१६ ) दशक संबोध कृत़ी क्र १ https://youtu.be/lbqST5f_rnc

१७) दशक संबोध कृत़ी क्र 2 https://www.youtube.com/watch?v=l43
HOqFFyFQ

१८ ) नवोपक्रम अंतगटत मुलांच्यासाठ़ी 
मोफत स्वाध्याय पुस्तिका वार्प  व 
इतर कृत़ी कायटक्रम व नवद्याथस पर्धा

https://drive.google.com/file/d/135jmq
mRn2SMA8LGrhryQoC6H2gIwcD9L/vi

ew?usp=sharing

१९ ) लोकसिर्ागातून कोरोनो आपत्त़ी 
काळात साधलेला शाळेचा शैक्षणणक 
नवकास 

https://drive.google.com/file/d/1E1K_yb
ISsWPKUy6BAe5MR4B8pLWqrYof/vie

w?usp=sharing

२० ) एक शशक्षक म्हणून माझे शशक्षण 
क्षेत्रात़ील प्रवास व योगदान 

https://drive.google.com/file/d/1h7KLj4
T5Ut78Fd_LSj9gdcaRc-

okOAHk/view?usp=sharing

( ३५)

https://youtu.be/lHrlmB-pkLk
https://youtu.be/ESPgeJqbxWQ
https://youtu.be/2reyAyGwHQw
https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ
https://youtu.be/oP4MhVtn52M
https://youtu.be/lbqST5f_rnc
https://www.youtube.com/watch?v=l43HOqFFyFQ
https://drive.google.com/file/d/135jmqmRn2SMA8LGrhryQoC6H2gIwcD9L/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1K_ybISsWPKUy6BAe5MR4B8pLWqrYof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h7KLj4T5Ut78Fd_LSj9gdcaRc-okOAHk/view?usp=sharing


अ.
क्र.

नवोपक्रम माशिती / पुरावे / स्वशनशमगत ई-

साशित्य  /  स्त्रोत 

ललंक

२१ ) एक ते दिा व शून्य संबोध | कृनतयुक्त गाणे https://youtu.be/Z-RexIJs21M

२२ ) ध्वननर्ाषा द्वारा संख्या संबोध https://youtu.be/SV5_L2wHI0c

२३ ) अंककारे् वापरून गणणत़ीय साक्षरतेसाठ़ी 
कृनतयुक्त खेळ

https://youtu.be/cJ0fG0lSqGc

२४) ‘रचनावाद़ी अक्षर कार्ट’ िा उपक्रम व्हिडर्ओ https://youtu.be/sel64a9Z8ZU

२५ ) स्मार्ट बोर्ट द्वार ेवाचन लेखन गणणत सराव https://youtu.be/jPti5oQbcfE

२६ ) लोकसिर्ागातून मुलांच्या गरजा पूणट https://youtu.be/hOi-8u_7Cyg

२७)

२८ )
२९ )

३० ) 

( ३६)

https://youtu.be/Z-RexIJs21M
https://youtu.be/SV5_L2wHI0c
https://youtu.be/cJ0fG0lSqGc
https://youtu.be/sel64a9Z8ZU
https://youtu.be/jPti5oQbcfE
https://youtu.be/hOi-8u_7Cyg


पररशिष्ट - ब 

मलुाांच्या मलू्यमापिासाठी मलुाखत तर्था विरीक्षण पद्धती िापरण्यात आली. यामध्ये

मलुाांिा मलुाांिा कािी प्रश्न विचारण्यात आल.े या प्रश्नािली मधील कािी िमिुा

प्रश्नखालीलप्रमाण.े..

१ ) तुमच्या कुटुांबात कोण कोण आिे ?

२ ) तुला कोणती र्ोष् करण्यास जास्त आिांद िाटतो ?

३ ) तुला कोणत्या र्ोष्ीची िीती िाटते ?

४ ) घरातील िस्तूांची सांख्या विचारणे

५ ) तुला कोणता रांर् आिडतो ?

६ ) तुझा आिडता खेळ कोणता ?

७ ) मोबाईल चा िापर कशासाठी करतो ?

८ ) िाताला बोटे वकती आिते ?

९ ) पाच बोटे दाखि

१० ) आपल्याला डोळे वकती आिते ?

११ ) आपल्याला िाक वकती आिते ?

१२ ) दाखिलेल्या दोन्िी शब्दात समाि असणारे अक्षर कोणते ? (शब्दक्ाडे दाखििू )

१३ ) तुला मावित असलेली एखादी र्ोष् साांर्

१४ ) तुला माविती असलेले एखादे र्ीत म्िण

१५ ) काड्यापासूि दशक तयार कर

१६ ) यातील लिाि िस्तू कोणती ती उचल

१७ ) रांर्ािसुार बटणाचे र्ट तयार कर

१८ ) जिळ दरू िर आधाररत तोडी प्रश्न

१९ ) बेरजेिर आधाररत व्याििाररक जीििातील शावब्दक प्रश्न विचारण.े

२० ) िजाबाकी वक्रयािर आधाररत व्याििाररक जीििातील शावब्दक प्रश्न विचारण.े

(३७ )



या ििोपक्रममध्ये शाळेतील इयत्ता १ ली च्या सिा १३ विद्यार्थयांिी िार् घेतला. या

ििोपक्रमाचा त्याांिा सकारात्मक लाि झाला त्याांची यादी खालीलप्रमाण.े.......

(३८ )

अ. क्र. शवद्यार्थी नाव इयत्ता 

१ पाटील साईराज सवुिल १ ली

२ पाटील कीती पाांडुरांर् १ ली

३ पोिार श्रेयश अविल १ ली 

४ िाांजोळे विराज विजय १ ली

५ पोिार प्राजक्ता जिादाि १ ली

६ पोिार आयुष प्रकाश १ ली

७ सांकपाळ धिराज दीपक १ ली

८ सांकपाळ शिुम बबि १ ली

९ र्ुरि ईिरी तािाजी १ ली

१० पाटील वशिम वििजीत १ ली

११ ितुल िक्ती िररिांद्र १ ली

१२ सांकपाळ वशिन्या वशिाजी १ ली

१३ िाांजोळे अर्थिा दीपक १ ली

निोपक्रम सहभागी विद्यार्थी यादी



पररशिष्ट - क
नवोपक्रमअंतर्गत महत्वाचे कृती कार्गक्रम

पक्का पाया पशिलीचा ....जाणीव पशिला आकार देताना’ या ििोपक्रम अांतर्ात

मित्िाचे कृती कायाक्रम घेण्यात आलेत त्याबाबतची माविती....

कृती उपक्रम क्र. १

• नाव : ‘लेखिपिूा तयारीसाठी ि बोटाांमध्ये सिजता, लिवचकता यािी यासाठी उपयकु्त खेळ

खेळणे’

• साधने : लसूण, कार्द, राांर्ोळी, माती, शेंर्ा, र्ांर्ािण ( िेणी )इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) वशक्षक घरातील या सिज सुलि साधिाद्वारे कृती कशी करायची याबाबत माविती दतेात.

२ ) सांकल्पिा पररपणूा समजािी यासाठी प्रात्यवक्षक कायााचा वव्िवडओ दखेील पालकाांिा

दाखितात.

३) पालकाांच्या समिेत मलुे घरी कृती कायाक्रम कसे करायचे या बाबत सूचिा दतेात.

४ ) एखादे साधि उपलब्ध िसेल तर पयाायी साधि कोणते िापरािे याबबत माविती दतेात.

५ ) कृती झालेिांतर मलुाांचा अििुि तर्था त्याचे फोटो वकां िा वव्िवडओ शटू मार्ििू घेणे

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) मलुे सुचिेिसुार सावित्याचा िापर करत वदलेल्या कृती क्रमिार करतात.

२ ) लसूि सोलण,े शेंर्ा सोलणे, माती अर्थिा राांर्ोळी यािर बोटे वफरिणे, बोटाांचा िेर्िेर्ळा िापर

करत कार्द फाडण,े बोटाांिी शेंर्ा फोडण,े मातीच्या िस्तू बििणे वशिाय केसाांचे र्ांर्ािण उपलब्ध

झाले तर िेणी घालणे असे कृती कायाक्रम करतात.

३ ) कृती करतािा कािी अडचण आल्यास पालकाांची मदत घेतात.

४ ) खेळ खेळूि झालेिर बोटाांची सुयोग्य पकड करण्याचा प्रयत्ि करतात.

5 ) सोपे आकार, रेषा काढण्याचा अर्थिा वर्रिण्याचा मलुे प्रयत्ि करतात.

• वेळ : २ तास

• वलांक :

https://youtu.be/dsd70I27nYk(३९ )

https://youtu.be/dsd70I27nYk


कृती उपक्रम क्र. २

• नाव : एकाग्रता ि सुसूत्रता िाढीसाठी मिोरांजक खेळ खेळणे

• साधने : सुई, दोरा, बाटली, पाणी , रांर्ीत बटण, मणी, वकल्ली, इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) डोळे याांिी बोटे याांच्या सुसूत्रता आवण एकाग्रता यासाठी आिश्यक कृती उपक्रमाांची

यादी करण.े

२ ) सांकल्पिा पररपणूा समजािी यासाठी प्रात्यवक्षक कायााचा विशेष सांिादसवित वव्िवडओ

दखेील पालकाांिा दाखितात.

३) पालकाांच्या समिेत मलुे घरी कृती कायाक्रम कसे करायचे / वशिाय कोणती काळजी

घ्याियाची या बाबत सूचिा दतेात.

४ ) कािी कृती उपक्रम समिू अध्यापि कें द्रािर घेतात.

५ ) कृती झालेिांतर मलुाांचा अििुि विचारतात.

६ ) पालकाांिा अश्या कृती िारांिार घेण्याबाबत सूवचत करतात.

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) मलुे सुचिेिसुार पालकाांिी समजािल्याप्रमाणे सावित्याचा िापर करत वदलेल्या कृती

करूि दाखितात.

२ ) बाटलीत पाणी ओतणे, सुईत दोरा ओिण,े रांर्ािसुार बटण अर्थिा िस्तूांचे िर्ीकरण

करण,े वकल्ली अर्र छोट्या िस्तू घेऊि त्याच्या कडा वर्रिणे असे कृती कायाक्रम करतात.

३ ) कृती करतािा कािी अडचण आल्यास पालकाांची मदत घेतात अर्थिा वशक्षकाांिा शांका

विचारतात.

४ ) आपला अििुि वशक्षकाांिा आपल्या शब्दात साांर्तात.

5 ) या सारख्या इतर कृती उपक्रमाची माविती जाणिू घेतात.

• वेळ : २ तास

• वलांक :

https://youtu.be/dsd70I27nYk
(४० )

https://youtu.be/dsd70I27nYk


कृती उपक्रम क्र. ३

नाव : ‘वडवजटल बकु च्या सिाय्यािे िाषा िाचि-लेखि विकास साधण’े.

साशित्य : QR सुविधा असलेली LAMINATION केलेला अध्ययि काडा सांच, स्माटा फोि.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) मराठी शब्दसांग्रि असणारे िाचि काड्ास सांच बििणे, त्यािर आधाररत वव्िवडओ बिििू

काडािर QR सुविधा दिेिू तो You Tube च्या सिाय्यािे वलांक करण.े

२ ) विद्यार्थयांिा िाचि काडा सांच उपलब्ध करूि दणेे.

३) QR कोड स्कॅि करूि कशी अििुतूी घेता येते याची प्रात्यवक्षक अििुतूी दणे.े

४ ) मार्ादशाि वव्िवडओ पािूि स्ितः िाचि लेखि सराि कराियास सूचिा दणे.े

५ ) शब्दाांचे डोंर्र, ज्ािरचिािादी खेळ आदी. र्ोष्ी या र्ोष्ी काडा िरील सूचिा पालि करतात

का ? स्िाध्याय सोडितात का याचे विरीक्षण करण.े

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) QR कोड स्कॅि करूि विद्यार्थी चौदखडी िर आधाररत वव्िवडओ आिांदपिूाक पाितात.

२ ) स्ितः शब्दाांचे िाचि लेखि करतात

३ ) अध्ययि काडा िर वदलेल्या सूचिेिसुार स्िाध्याय सोडितात.

४ ) अध्ययिात अडर्थळा आल्यास वशक्षकाांिा शांका विचारतात.

• वेळ : १ तास

वलांक : https://youtu.be/3p4UD6mXfsI

(४१)

https://youtu.be/3p4UD6mXfsI


कृती उपक्रम क्र. ४
• नाव : ‘सुिाच्छ आवण िळणदार लेखिासाठी िाविन्यपणूा उपक्रम.

• साधने : lamination paper, माका र, डाळ, र्ुांडाळी फलक, डॉटेड फॉन्ट वप्रांट्स, फुले,

धान्ये इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) लेखि पिूा तयारी कररता डॉटेड फॉन्ट आकार ि अक्षराच्या वप्रांट्स काढूि त्या

Laminate करण.े

२ ) सदर Laminated काडा िर माका र द्वारे वर्रििू पनु्िा पनु्िा िापर ि सराि कसा करता येतो

याबाबत पालकाांिा सविस्तर माविती दणे.े

३ ) अक्षरािर डाळी कश्या वचकटिायाच्या तर्था क्रमािे धान्ये कशी ठेिायची याचे प्रात्यवक्षक

मलुाांिा समिू अध्यापि कें द्रािर दाखिले जाते.

४ ) मलुाांिा र्ुांडाळी फलक िाटप करूि त्यािर लेखि सराि कसा कारायचा ? याचेिी

प्रात्यवक्षक घेतले जाते.

५ ) सुलेखि ििीत कशा पद्धतीिे लेखि करायचे याबाबत माविती साांवर्तली जात्ते.

६ ) पालकाांच्या साठी विशेष सांिादप्र मार्ादशाक वव्िवडओ बिििू मार्ादशाि केले जाते.

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) मलुे Laminated काडा िर माका र द्वारे वर्रििू अक्षराांचे आकार समजिू घेतात.

२ ) कार्दािर सूचिा वदल्याप्रमाणे अक्षर काढूि क्रमािे त्यािर वबया वचकटितात.

३ ) फरशीिर दखेील क्रमािे अक्षरािर धान्य ठेितात.

४ ) र्ुांडाळी फलकािर मोठ्या आकारात अक्षर रेखाटिाचा सराि करतात.

५ ) फुलाच्या पाकळ्या अर्थिा मणी क्रमािे माांडूि दखेील र्वणत अांकलेखि करतात.

• वेळ : २ तास

(४२ )



कृती उपक्रम क्र. ५

नाव : िस्तूांच्या सिाय्यािे दशक ि शनू्य सांबोध समजाििू घेणे.

साधने : काड्या, रबर, मणी, दोरा, शोटा व्िाईट बोडा, चेंडू, चमचा, पािे, चमचा, िाणी इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) िस्तूांचा िापर करूि, १० चा र्ठ्ठा करूि दशक कसा तयार िोतो याची माविती दतेात.

२ ) दशक बििण्यासाठी कोणकोणत्या िस्तूांचा िापर करता येतो याची माविती ि यादी

पालकाांिा दणे.े

३ ) प्रात्यवक्षक कृती कररता मार्ादशाक वव्िवडओ दाखितात.

४ ) समिू अध्यापि कें द्रात कृवतयकु्त खेळाची माविती दणे.े

५ ) पािे, काड्या, चमच,े िाणी, याांच्या िापर करूि दशक बिििू दाखिणे.

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) मलुे अांकलेखि करूि त्याच्याइतक्याच िस्तू त्याच्या समोर ठेितात.

२ ) काड्या तर्था चमचे याांचे १० प्रमाणे र्ठे्ठ बाांधिू दशक सांकल्पिा समजिू घेतात.

३ ) शनू्य सांकल्पिा ि दशक सांकल्पिा समजेल असे कृतीयकु्त खेळ आवण र्ाणी सादर

करतात.

४ ) सांख्येइतकी िस्तू माांडणी अर्थिा िस्तू मोजिू सांख्या साांर्णे यािर विचारलेल्या प्रश्नाांची उत्तरे

दतेात.

५) ििीत अांकलेखि करूि त्यासमोर १ ते ९ अांक ि दशक माांडणी करतात.

वेळ : १ तास

शलकं  :

(४३)

दशक संबोध कृत़ी क्र १ https://youtu.be/lbqST5f_rnc

दशक संबोध कृत़ी क्र 2 https://www.youtube.com/watch?v=l43HOq
FFyFQ

https://youtu.be/lbqST5f_rnc
https://www.youtube.com/watch?v=l43HOqFFyFQ


कृती उपक्रम क्र. ६

नाव : अध्ययिात सिजता, सुलिता आवण रांजकता येण्यासाठी ICT सुविधा आवण साधिाांची

उपलब्धी आवण सुयोग्य िापर करण.े

साधने : स्माटा बोडा, स्माटा फोि, स्माटा टी. व्िी. अलेक्सा वडव्िाइस इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) लोकसििार्मधूि स्माटा बोडा तर्था इतर आय. सी. टी. साधिे उपलब्ध करण्याबाबत

सामावजक आव्िाि करण.े

२ ) स्माटा बोडा चा तर्था अलेक्सा वडव्िाइस चा िापर इयता १ ली साठी कसा करता येतो याबबत

मलुाांिा आवण पालकाांिा मार्ादशाि करण.े

३ ) अपेवक्षत पायाितू क्षमता आवण अध्ययि विष्पती साध्य करण्यासाठी आिश्यक टूल्स

(pcschool) आवण सोफ्टिेअर स्माटा बोडा ि स्माटा फोि मध्ये उपलब्ध करण.े

४ ) मलुाांचे िाचि, लेखि, सांिाषण ि अांकर्वणतीय साक्षरता सध्य करण्यासाठी सदर साधिाद्वारे

घेता येतील अश्या उपक्रमाांची यादी करण.े िेळापत्रक ठरििू प्रत्येक मलुाांिा सांधी वमळेल असे

ठरविक िेळेचे वियोजि करण.े

५ ) विद्यार्थयााच्यासाठी परूक असे वव्िवडओ आवण इतर उपयकु्त ई- सावित्य बििणे.

• शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) मलुे सुचिेिसुार स्माटा बोडा चा िापर करतात. त्यािरील activity मध्ये उत्सािािे सििार्ी

िोऊि पणूा िोतात.

२ ) साधिे िाताळत असतािा कािी अडचण िाटल्यास आपला र्टप्रमखु अर्थिा वशक्षक

याांच्याकडूि शांकाविरसि करूि घेतात.

३ ) स्माटा बोडा िरील मोठ्या आकारातील अक्षराांचे तर्था शब्दाांचे सुलिपणे िाचि ि टचस्क्रीि

पद्धतीिे सिज लेखि करतात.

४ ) अल्फाबेट लेखि सरािाकररता स्माटा बोडा टूल्सचा िापर करतात. क्रमािे लेखि करण्यात

प्राविण्य सांपावदत करतात.

५ ) वशक्षकाांच्या मार्ादशािाखाली अलेक्सा वडव्िाईस चा िापर करतात. सांिाषण उपक्रमात

सििार् घेतात.

शलकं  : https://youtu.be/jPti5oQbcfE
(४४)

https://youtu.be/jPti5oQbcfE


कृती उपक्रम क्र. ७

नाव : िाषा समदृ्धता तर्था पायाितू िावषक क्षमता कररता आिांददायी िाचि प्रकल्प

साधने : अक्षर काडे, शब्दकाडे, चाटास, तके्त, तरांर् िाचिालय स्टांण्ड, Magazine Rack,

िाक्यपट््टया, ितृ्तपते्र कात्रण,े वडांक, कात्री इत्यादी.

• शशक्षक कृती /टप्पे :

१ ) िाचि सराि घेता येईल अशा उपक्रमाांची यादी करण.े

२ ) िाचि प्रकल्प कररता लार्णाऱ्या सावित्याची यादी बििणे.

३) मलुाांिा िाचिाची सांधी वमळािी, आिड विमााण व्िािी यासाठी योग्य प्रकारे सावित्याची

माांडणी करण.े रचिा करण.े

४ ) प्रकल्पामध्ये प्रत्येक मलुाांिा सुरवक्षत िातािरणात सांधी वमळािी यासाठी िेळापत्रके तयार

करण.े

५ ) प्रकल्प अांतर्ात कायािािी कशी करािी याबाबत विद्यार्थी ि पालक याांिा सूचिा दणे.े

६ ) िाचि प्रकल्प कृती कायाक्रम िेळी पयािेक्षक म्िणिू जबाबदारीिे काम करण.े

७ ) िाचिाची र्ती कमी असणाऱ्या विद्यार्थयांिा सरािाकररता िाचिाची अवधक सांधी दणे.े

शवद्यार्थी कृती /टप्पे :

१ ) विवशष््पणूा अक्षरकाडापासूि मलुे शब्द बिितात, िाचतात ि लेखि करतात.

२) शाळा पररसरात िैवशष्पूणा ि आकषाकपणे उिारलेल्या िाचि कट््टयािरील शब्दकाडांचे

िाचि करतात. (मोठ्या कार्दी पठ्ु्ठयािर/विांतीिर शब्दक्ाडा चे वप्रांट्स वचकटिले जातात)

३ ) मलुाांिा आकषाण करतील अशी तरांर् िाचिालये शाळा पररसरात अर्थिा समिू अध्यापि

कें द्रािर उिारली रे्ली. त्याचा िापर िाचिासाठी करतात. त्याचबरोबर Magazine Rack चािी

िापर करतात.

४ ) ज्ािरचिािादािर आधाररत अक्षरकाडाापासूि शब्द विवमाती करूि िाचि ि लेखि करतात.

५ ) वडवजटल बकु तर्था स्लाईड शो मध्ये दाखिलेल्या शब्दाांचे िाचि करतात.

शलकं  : https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ

(४५)

https://youtu.be/X1bi4Liv7sQ


या ििोपक्रममध्ये राज्यातील अिेक शाळा सििार्ी िोऊि त्याांिी दखेील आपल्या

शाळेत सदर उपक्रम राबिला अशा शाळाांची यादी खालीलप्रमाणे........

(४६ )

शाळा   नाव

Marathi Vidyamandir Rajapur

कुमार वि.मां.दािोळी िां. 1

Z.p.school ,ghanvatmala (Bagani)

Z P.Upper.Pri..School Kolona chore

वज प प्रा शा राजेर्ाि

Z.p.p.s Mahadevnagar

Z.P.P.S.Ghansargaon

ZPPS राजवपांपरी

Z.p.school Khirpuri Khurd

Z.P.School Vinchur

वजल्िा पररषद प्रार्थवमक शाळा धििडेिाडी

Vidya Mandir Mahadikwadi

V.M.Akurde

Vidya Mandir Donvade

Z P Upper pri.School Pipri

Z. P. Primary school Bopapur (dighi)

Kanya vidya mandir vasagade

वज. प. प्रा. शा. दविफळ िों. पविम ता. परतरू

Z.p.upper primary school chanki

Vidya mandir kondigre .Tal shirol

Z.pp school Kaudgav

वजल्िा पररषद शाळा िांबर २ आवकिाट

Z.P.H.S. SAHAPUR TQ. DEGLOOR

Kumar v. M. Dattwad

विद्या मांवदर अिफिाडी

लांर्डी

वजल्िा पररषद शाळा ििमुांतिाडी (सोमांर्थळी )तालुका - फलटण

वपांपळर्ाि माळिी

ZPPS Shirgaon Kondoshi

Z.P.P.SCHOOL NARODEVASTI(PATHRE BU)

कन्या वि.मां. मरुर्डू. ता.कार्ल..

वजल्िा पररषद शाळा आग्रीपाडा

वज प उच्च प्रा शाळा जाजिरु ता विलांर्ा

dr APJ ABDUL KALAM N P URDU SCHOOL NO 57 ICHALKARANJI

विद्या मांवदर फये र्ािठाण

Z. P. P. S., Gulabharivasti

जिािर विद्या मांवदर एरांडोळ

निोपक्रमात सहभागी िाळा यादी
पररशिष्ट - ड



या ििोपक्रममध्ये राज्यातील अिेक शाळा सििार्ी िोऊि त्याांिी दखेील आपल्या

शाळेत सदर उपक्रम राबिला अशा शाळाांची यादी खालीलप्रमाणे........

(४७)

शाळा   नाव

वि मां.जाांिळी िां३

आिांदीबाई किे वि.मां.क्र.10 इचलकरांजी

वज . प . प्रार्थ.शाळा जलशदु्धीकरण विळद ता वज अिमदिर्र

Z. P. Primary School Songaon

Z.p.pri school vajirkhede taluka Malegaon

Z p school Nandrahaveli

ZPPS KONDHE NO.3

Kanya vidya mandir Shirati

Z.p.pri.school Lakshmi Narayanpur

वज प शाळा र्याचीिाडी ता वदांडोरी वज िावशक

वज.प.प्रा.शाळा धतु्रोली मराठी ता.मांडणर्ड

Z P P School Hajjapur

वज प शाळा रोटिद , ता . जामिेर

वज.प.शाळा धुांदलिाडी ता डिाण ूवज.पालघर

वज.प.प्रार्थवमक शाळा - मिेर्ाि ता.वसन्िर.वज.िावशक

V.M.Laxminagar Bhadgaon

वज.प.इांवदरा र्ाांधी प्रार्थवमक शाळा आष्ी

Z P School Pangari Mokhada

वज.प.प्रार्थवमक शाळा - मिेर्ाि ता.वसन्िर वज.िावशक

वज प शाळा मालदि

Kumar v m kacbha Thane

Z.P.P.S.NEWASA BUDRUK

Zpps Hanvatkheda

वज. प. प्रार्थवमक शाळा पेंडुर िाईकिाडी

Kendra Shala Minche Kh Bhudhgard

Z.p.p.school Deshmanewasti

Vidya Mandir Vikaswadi Savarde Bu।।

वज.प.शाळा सरिली

N.P.U.P.and Secondary School No.2,Darwha.

विद्या मांवदर कासारिाडी

शाळा no 2िरेले

Z.p.Upper primary school Moi

सा. वज.प. प्रा.कें द्रशाळा कुडाळ

वज. प.प्रा. शाळा िािेर्ाि

Vidya Mandir Pirachiwadi

Z.P.Central School .Mokhada .

ZPPS िरवसांिपरू

निोपक्रमात सहभागी िाळा यादी



या ििोपक्रममध्ये राज्यातील अिेक शाळा सििार्ी िोऊि त्याांिी दखेील आपल्या शाळेत सदर

उपक्रम राबिला अशा शाळाांची यादी खालीलप्रमाण.े.......

(४८ )

शाळा   नाव

विद्या मांवदर आिांडी धिर्रिाडा िांबर एक तालुका आजरा

कुमार विद्या मांवदर तेरिाड

चाफिली िां.१

Lanja

zpps khadi

रा. िा. बोमडयाल प्रार्थवमक शाळा ,सोलापरू

Prathmik Vidya Mandir Laman Vasahat Dharangutti

श्री . सदर्रुु बाबामिाराज सिस्त्रबदेु्ध विद्यामांवदर

Z P P S Desur

St.peter church marathi pratmik shala Arnala

zpps katewadi

Vidya Mandir Bandiwade No.1

विद्या मांवदर सोिाळी

विद्यामांवदर वचत्रािर्र

वजल्िा परीषद प्रार्थवमक शाळा कोरेर्ाि मळू ता . ििेली वज पणेु .

वज .प .शाळा र्या ची िाडी.

विद्या मांवदर जी.के.िर्र तारदाळ

वज प प्रार्थ शाळा राऊत िस्ती

श्री मिालक्ष्मी वि.मां.कोवकसरे

वजल्िा पररषद प्रार्थवमक शाळा वकरपे. तालुका कराड

वज. प. शाळा िावल्मकीिर्र िाांर्ी िांबर ५

Z P Pri School Vanasgaon Tal Niphad Dist Nashik

वज. प. शाळा आसोली सक्राळ

विद्या मांवदर बशाचामोळा

निोपक्रमात सहभागी िाळा यादी



िाळा उपक्रम बाबत आलेल्या बातमया

( ४९)

दैवनक तरुण भारत १७ जून २०२१

दैवनक सकाळ १८ ऑगस्ट २०२१



( ४९)



▪ शशक्षि के्षत्रातील महत्त्वपूिा योगदान व सन्मान 

• शासन प रसृ्कत ‘लशक्षण माझा वसा य वा लशक्षक प रस्कार’ (२०१८)
• कें द्रीय लशक्षा आणण मन ष्यबळ ववकास मुंत्रालय च्या राष्ट्रीय

आय.सी.टी.टीचर अवाडष साठी नामाुंकन (२०१८)
• कोरोना काळात देशातील सवाषचधक लोकसिभागद्वारे कायपालट करून

बशाचामोळा िी रद्वलशक्षकी व १४ वर्े वापरात नसलेली शाळा राज्यासाठी
ग्रामीण भागातील सरकारी रोल मॉडेल सू्कल बनवली आिे. सुंपूणष
देशभरातून लनधी प्राप्त झालेली शाळा. (२०२१-२०२२)

• शासनाच्या दीक्षा अॅप साठी इ-साहिर्त् लनचमितीत योगदान. (२०१८)
• राष्ट्रीय आणण राज्यस्रीय लशक्षक कायषशाळेमधनू लशक्षकाुंना प्रलशक्षण

देण्याचे कायष.. (२०१८)
• शैक्षणणक िॉग व YOUTUBE CHANNEL लनचमिती राज्यभरात वापर.

नॉलेज विज द्व्रारा ‘MAHARASHTRA BEST EDU. YOUTUBE CHANNEL
AWARD प्राप्त.

• मराठी वाचन लेखन स लभता यासाठी ‘शब्दद्व्तारका हडलजटल प्रोजेक्ट’ ची
लनचमिती. मराठी वाचनासाठी सवाषचधक वापरात असलेला प्रोजेक्ट .

• २०० पेक्षा अचधक शैक्षणणक णिहडओ लनचमिती, लशवाय म लाुंच्या कररता
अनेक शैक्षणणक डॉक्य मेंटरी ची लनचमिती.

• राज्यस्रीय शैक्षणणक णिहडओ लनचमिती स्पधेत प्रथम क्रमाुंक. २०१८
• लशक्षक रत्न, स पर ३० टीचर सन्मानसि अनेक समाजसेवी सुंस्था कडून

गौरव.
• ‘पक्का पाया पाहिलींचा जाणीव पहिला आकार देताना ’ या नवोपक्रमास

शासन प रस्कार (२०२२)
• ज्ञानामृत व्यासपीठ, नेसरी माफष त राज्यस्रीय सरसेनापती आदशष लशक्षक

प रस्कार

(५०)


